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„Ha második vagy, te vagy az első, aki veszít.” 

(Ayrton Senna) 

1 A feszültség alatti munkavégzés 

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) világszerte egyre népszerűbb: a technológia amellett, hogy 

a fogyasztói zavartatást minimalizálva – gyakran azt teljesen kiküszöbölve – tesz lehetővé 

karbantartási és üzemzavar-megelőzési munkálatokat, számos műszaki és gazdasági előnnyel [1], 

[2], [3], [4], valamint a feszültségmentes munkavégzésnél kedvezőbb baleseti statisztikákkal [5], 

[6] is rendelkezik. 

Az egy országon belüli átviteli és elosztóhálózat üzemeltetése, valamint az országokon, nem ritkán 

kontinenseken átívelő összeköttetések karbantartása nem kis feladatot ró a hálózatok 

üzemeltetőire. Számos olyan módszer létezik, mellyel az üzemzavar-megelőzési feladatok 

különböző prioritások alapján ütemezhetők. A FAM az előre tervezhető munkálatok biztonságos 

és gazdaságos módon történő végrehajtásának hatékony módszere [7]. Az üzembiztonság, az 

ellátás biztonsága, így a szolgáltatás minősége hosszútávon megfelelően, tervezett módon és 

folyamatosan karbantartott hálózattal növelhető. 

A hálózat feszültségmentesítése számos járulékos teendővel jár [8]; a FAM beavatkozás során 

ezzel szemben mindvégig feszültség alatt álló hálózat a középfeszültségű (KöF) és nagyfeszültségű 

(NaF) rendszereken kialakításra kerülő különleges üzemviteli állapot (KÜÁ) jellegzetességeitől 

eltekintve normál üzemállapotban működhet [9], [10], [11]. 

1.1 A FAM technológia alkalmazásának előnyei 

A wattos veszteség a Joule-törvény értelmében négyzetesen arányos az árammal: 

�� = ��� �1	 
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ahol 

Pw a wattos veszteség (a skin-hatás elhanyagolásával) [W], 

I a vezetőn átfolyó áram effektív értéke [A], 

R a vezető ohmos ellenállása, a komplex impedancia valós része [Ω]. 

Egy adott távvezeték karbantartás céljából történő kikapcsolása hurkolt hálózatok esetében a 

teljesítményáramlás megváltozását eredményezi az ohmos veszteség a vezető hosszával egyenes 

arányban növekszik, emiatt a megnövekedett vezetékhossz megnövekedett ohmos ellenállást 

eredményez: 

� = 
 �� �2	 

ahol 

ρ a vezető fajlagos ellenállása [Ωm], 

l a vezető hossza [m], 

Av a vezető keresztmetszete [m2]. 

A távvezeték áramának növekedése következtében az ohmos veszteség az áramokkal négyzetes 

arányban növekszik: 

�� = ��� + ∆�	�� �3	 

ahol 

P’ a megváltozott wattos veszteség [W], 

Ik a kiindulási állapotban folyó áram [A], 

∆I az áram-növekmény [A]. 

Látható, hogy a megnövekedett áramút-hosszak többlet-veszteséget okoznak. 
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A FAM műszaki és gazdasági előnyeinek mérlegelése során számításba kell venni a 

feszültségmentesítés járulékos teendőinek elhagyása következtében megjelenő pozitívumokat: a 

hálózati áramutak kijelölésére, létrehozására és megszüntetésére alkalmazott berendezések 

működtetésére a beavatkozás előkészítése során nincs szükség, ennek eredményeképp az 

érintett eszközök karbantartási ciklusai meghosszabbíthatók. 

Tisztán gazdasági előnyként mutatkoznak meg a nem szolgáltatott energiával kapcsolatos 

költségek: míg feszültség alatti munkamódszereket alkalmazva a fogyasztók energiaellátása 

optimális esetben folyamatos, feszültségmentes munka esetén akár jelentős mértékű villamos 

energia-kieséssel is számolni kell. 

Gazdasági mutatókkal nem közvetlenül kifejezhető ugyan, a hosszútávú hatások között azonban 

mindenképpen meg kell említeni a fogyasztói elégedettséget: ennek a mutatónak piaci 

versenyhelyzet esetén különösen fontos szerepe lehet. 

1.1.1 Normál üzemállapot 

A magyarországi átviteli hálózat terhelési viszonyait figyelembe véve megállapítható, hogy hazánk 

villamosenergia-szükségletének nagy része import forrásokból származik, a villamosenergia-

transzfer pedig jellemzően észak-dél irányú. Látható, hogy a határkeresztező távvezetékek 

szerepe kiemelt; az 1. ábra által szemléltetett példában a Szlovákia irányából érkező, 1000 MW 

nagyságrendű hatásos teljesítmény két 400 kV-os távvezetéken oszlik meg. 

Ilyen nagyságrendű teljesítmények még szimmetrikus eloszlás esetén is jelentős áramokat 

eredményeznek az érintett távvezetékeken [12]. Az export és import oldalról egyaránt 

kulcsfontosságú határkeresztező összeköttetések normál üzemállapotban is kiemelt szerepet 

töltenek be; azok előre tervezhető karbantartásait célszerű úgy tervezni, hogy – amennyiben 

lehetőség van rá – a szükséges beavatkozások feszültség alatti állapotban, az energiaáramlást 

folyamatosan fenntartva kerüljenek végrehajtásra. Figyelembe véve, hogy – bár az átviteli hálózat 

nagyrészt hurkolt – vannak olyan kritikus szakaszok, melyeken FAM technológiát alkalmazva az 

üzembiztonság is nagyban növelhető [13]. 
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1. ábra. Példa a magyarországi átviteli hálózat terhelési viszonyaira [14] 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) különböző mutatókkal méri az 

áramszolgáltatás minőségét [15]. Ezek közül két, széles körűen alkalmazott arányszám a SAIFI 

(System Average Interruption Frequency Index, az egy fogyasztóra jutó kiesések száma, vagy 

„MEH-1” mutató) és a SAIDI (System Average Interruption Duration Index, az egy fogyasztóra jutó 

kiesések ideje, vagy „MEH-2” mutató), melyeket (4) és (5) mutat be [16]: 

����� = ���� �4	 

  



Göcsei Gábor 5 Doktori értekezés 

ahol 

Ni az érintett fogyasztók száma, 

NT az összes fogyasztó száma, 

����� = ∑ ������ �5	 

ahol 

ti a hibaelhárítás időtartama. 

A fenti mutatókon kívül számos olyan követelmény van, melynek az energiaszolgáltatóknak meg 

kell felelnie [17] (pl. az üzemzavarok során kiesett villamos energia három éves átlagban nem 

lehet nagyobb, mint a rendelkezésre álló villamos energia három éves átlagának 0,099‰-e [18], 

CAIDI, CTAIDI, CAIFI, MAIFI, ASAI, ASIFI, ASIDI [19], stb.), melyek szintén a feszültség alatti 

munkavégzés térnyerésének kedveznek; az előírt mutatók nem teljesítését a MEKH szankcionálja. 

1.1.2 Rendkívüli üzemállapot 

Az átviteli hálózat üzemeltetésének alapvető követelménye az ún. „n-k-1” elv teljesülése [20]. Az  

„n-1” elv alapján egy hálózati elem kiesése esetén a villamosenergia-rendszernek stabilan kell 

tovább üzemelnie. Az „n-k-1” elv esetén ezen felül „k”-val a – jellemzően karbantartás céljából – 

üzemből átmenetileg kivont hálózati elemek is figyelembevételre kerülnek. 

Előfordulhat olyan eset, amikor az „n-k-1” elv megvalósul ugyan, azonban a feszültségmentesítést 

igénylő beavatkozások miatt az üzembiztonságra vonatkozó követelmények nem teljesülhetnek 

[21]. Példa erre a 2014 telén Magyarország középső területein jelentős üzemzavarokat okozó 

ónos eső: a kis- és középfeszültségű hálózatokban keletkező jelentős károk mellett több 

nagyfeszültségű távvezeték is hónapokra kiesett a normál üzemből (2. ábra). Súlyos üzemzavarok 

következtek be többek között az Albertirsa-Göd I-II. 400 kV-os és az Ócsa-Zugló  

220 kV-os távvezetékeken. Ilyen esetben a karbantartások ütemezésének felülvizsgálatára lehet 

szükség, ezzel egyidejűleg a feszültség alatti munkavégzés pedig fokozott szerephez jut. 
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2. ábra. Szélsőséges időjárás következtében sérült 220 kV-os tartóoszlop [22] 

 

Látható, hogy míg normál üzemállapotban főleg a határkeresztező távvezetékek kritikus terhelési 

értékei, üzemzavarok során főként az „n-k-1” elv teljesítésének biztosítása igényli a 

nagyfeszültségű FAM munkamódszer alkalmazását. 

Fontos megemlíteni, hogy – bár a technológia elsősorban karbantartási műveletek végrehajtására 

alkalmas – a FAM bizonyos esetekben kifejezetten hatásos eszköznek bizonyul az üzemzavar-

veszélyes helyzetek megszüntetésére is. Ilyen eset például a kettős tartó-szigetelőlánc egyik 

ágának szakadása: ekkor a dinamikus erőhatások következtében valószínűsíthetően meggyengült 

láncág esetlegesen üzemzavarhoz vezető hibája – az eredeti üzemállapot FAM-ban történő 

visszaállításával – hatékonyan megszüntethető. 



Göcsei Gábor 7 Doktori értekezés 

1.2 FAM-ot hátráltató tényezők 

Bár a feszültség alatti munkamódszer számos műszaki és gazdasági előnnyel rendelkezik  

(ld. 1.1. fejezet), bizonyos tényezők hátráltathatják is annak alkalmazhatóságát. Számos esetben 

a FAM eszközök beszerzésének költsége és az eszközök átvételi és periodikus vizsgálatainak díja 

jelenti a technológia használatának legjelentősebb korlátját. A balesetek számának 

minimalizálása csak szigorú alapozó képzéssel és rendszeres időközönként esedékes 

ismeretfelújító képzéssel biztosítható [23], [24]. A képzések költségén felül azok időtartamára az 

oktatáson részt vevő szakemberek pótlásáról is gondoskodni kell. 

1.3 A FAM munkamódszerei 

A feszültség alatti munkavégzés különböző technológiáinak alkalmazhatósága a függ a 

feszültségszinttől, de nem szükségszerűen kötődik ahhoz. Magyarországon jellemzően 

kisfeszültségen (KiF) az érintéses [23], középfeszültségen a távolból végzett és kombinált, 

nagyfeszültségen pedig a potenciálon végzett munkamódszert alkalmazzák, azonban nemzetközi 

szinten számos olyan példa fordul elő, ahol pl. széles körűen használják a potenciálon végzett 

technológiát a KöF hálózaton [25], [26], vagy a távolból végzett munkamódszert a NaF hálózat 

esetében [27], [28], [29] is. 

A jellemzően kis- és középfeszültségű hálózatokon alkalmazott érintéses munkamódszer lényege, 

hogy az egymástól különböző potenciálú, egyidejűleg érinthető pontokat minősített 

szigetelőanyaggal (pl. szigetelő lepellel) burkolják, melytől a feszültségszint függvényében 

meghatározott távolságot is tartanak. A munkamódszer jellemző eszköze továbbá a szigetelő 

kesztyű. Míg kisfeszültségen az oszlop, mint munkaállás minden esetben földeltnek tekintendő, 

az érintéses KöF módszer alkalmazása során jellemzően határozatlan potenciálú munkaállásról 

történik a munkavégzés, mely a földtől a szigetelő gémes kosaras gépjármű minősített szigetelő 

elemeivel van elválasztva (alsó és felső szigetelő gém, szigetelő kosárbetét). A jellemzően KöF 

hálózatok esetében alkalmazott kombinált munkamódszer az érintéses és távolból végzett 

munkamódszer előnyeinek ötvözésén alapul, azonban – jellemzően középfeszültségen – 

alkalmaznak tisztán távolból végzett technológiát is, földelt munkaállásról. Ebben az esetben a 
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feszültség alatt álló pontok környezetében a feszültségszint függvényében kijelölt FAM övezeten 

belül munkavégzés csak minősített szigetelő eszközzel engedélyezett (jellemzően ún. „FAM 

rudakkal”, a munkamódszerre ezért gyakran „rudas módszerként” hivatkoznak). 

Nagyfeszültségű hálózatok esetében széles körűen alkalmazzák a potenciálon végzett 

technológiát. Ebben az esetben a beavatkozó szerelő a villamos tér árnyékolására használt 

vezetőképes öltözetének potenciáját egy potenciálkapocs alkalmazásával rögzíti a feszültség alatt 

álló részekhez; az ettől különböző potenciálú pontoktól a feszültségszint függvényében 

meghatározott távolságok biztosítják a biztonságos munkavégzés feltételeit. A módszer nagy 

előnye, hogy szigetelő eszközök használatára (jellemzően szigetelő kötelekre) csak a munkaállás 

megközelítése során van szükség, így a munkavégzés során azok nem akadályozzák a beavatkozó 

szerelő pontos, precíz mozdulatait. Mivel a munkamódszer során a szakszemélyzet közvetlen 

környezetében nagy feszültség van jelen és jellemzően nagy áramok folynak (egy ilyen gyakorlati 

munkavégzést mutat be a 3. ábra), ebben az esetben különösen fontos a villamos és mágneses 

erőterek nagyságának, eloszlásának és azok élettani hatásainak vizsgálata. 

 

 

3. ábra. Potenciálon végzett munka bemutatója  

a Magyarországon 2014-ben megrendezett ICOLIM konferencián [30]  
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2 Szakszemélyzetre ható erőterek a feszültség alatti munkavégzés 

során 

Az ionizáló (IR) és nem ionizáló sugárzásokat (NIR) alapvetően a frekvencia (hullámhossz) 

különbözteti meg egymástól. Az elektromágneses spektrum áttekintő képe alapján 

megállapítható, hogy a két sugárzás-típus közti határ az ultraibolya (UV) tartomány 

környezetében húzódik. Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások élettani hatások szempontjából 

egymástól külön kezelendők. Mivel az 1 Hz és 100 kHz közötti (extra low frequency, ELF) erőterek 

frekvenciája nagyságrendekkel az ionizáló sugárzás határfrekvenciája alatt van, azok élettani 

hatások szempontjából nem ionizálónak tekintendők [31], [32], [33]. 

A nem-ionizáló sugárzások élettani hatásaival kapcsolatosan Európában a World Health 

Organization (WHO) rákkutatással foglalkozó szervezete, az International Agency for Research on 

Cancer (IARC) és az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) [34] 

[35], a tengerentúlon pedig az IEEE is végez kutatásokat és ad ajánlásokat [36], [37]. Az ajánlások 

egy részét az Európai Parlament (EP) direktíva szintjén is rögzíti [38]. 

Míg az ionizáló sugárzások esetén a behatásra az elnyelt sugárzási energia és az anyag tömegének 

hányadosával leírt dózisokat határoznak meg [39], a nem ionizáló sugárzásokkal kapcsolatban 

hagyományos értelemben vett dózisok nem definiálhatók. Ebből következik, hogy a villamos, 

illetve mágneses erőterekre vonatkozó határértékek semmilyen körülmények között nem 

léphetők túl. Az ICNIRP által meghatározott, 2010-ben frissült határértékek összefoglalását az  

1. táblázat tartalmazza. Az adatok alapján megállapítható, hogy a lakosságra, illetve a 

szakszemélyzetre előírt értékek különböznek egymástól. Ennek oka, hogy szakszemélyzetre 

vonatkozóan számos olyan – szigorú orvosi vizsgálatokon alapuló – nemzeti előírás létezik, amely 

garantálja, hogy a behatás a szakszemélyzetet kizárólag kontrollált körülmények között éri. 
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1. táblázat. Villamos térerősségre és mágneses indukcióra vonatkozó határértékek összefoglalása 

 

Villamos térre vonatkozó 
határérték [kV/m] 

Mágneses indukcióra vonatkozó 
határérték [µT] 

2010 előtt 2010 óta 2010 előtt 2010 óta 

Lakosság 5 5 100 200 

Szak-
személyzet 

10 10 500 1000 

 

Jelenleg Magyarországon a feszültség alatti munkavégzés a „fokozott baleseti veszélyekkel járó 

munkakörök, tevékenységek” közé sorolható, a szakszemélyzet orvosi alkalmasságát is ennek 

megfelelően határozzák meg [40]. A rendszeres ellenőrzés alatt álló szakszemélyzet tekintetében 

azért engedhető meg a lakosságra vonatkozó határértékeknél nagyobb villamos erőtér, illetve 

mágneses indukció, mert ily módon kiszűrhetők a csökkentett értékeket megkövetelő 

rizikófaktorok (pl. gyermekek, betegség, idős kor, stb). 

Fentiek alapján tehát a nem ionizáló sugárzások esetén nem helytálló az a gyakori feltételezés, 

mely szerint a szakszemélyzetre vonatkozóan az időbeli korlát alapján engedhető meg rövid távon 

határértéknél nagyobb villamos erőtér, illetve mágneses indukció. Ez a nézőpont elvi szinten 

hibás, emiatt pedig különösen veszélyes: a szakszemélyzet a határérték feletti nem ionizáló 

sugárzások hatásainak még rövid időre sem tehető ki [41]. 

A megengedhető villamos és mágneses erőterek maximális értéke (teljes lakosságra és 

szakszemélyzetre vonatkozóan egyaránt) még a témával foglalkozó szakembereket is megosztja. 

Jó példa erre, hogy míg a kötelező érvénnyel nem rendelkező IEEE C95.6-2002 ajánlás az emberi 

test különböző területeire különböző villamos és mágneses erőtér-értékeket enged meg [42]; az 

ICNIRP ajánlásaiból kiinduló EU-rendeletek (pl. 1999/519/EC [43], 2004/40/EC [44]) a WHO által 

javasolt értékeket igyekeznek követni. 
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Az 1. táblázatban összefoglalt határértékeket számos elismert orvos, mérnök, kutató és témával 

foglalkozó szakember munkájának eredményeként határozták meg. Jelen dolgozat témája nem 

terjed ki azok indokoltságának vizsgálatára, az eredmények véleményezésére vagy azok 

minősítésére. Az energetikai alkalmazások során – különösen a FAM esetén – jelentkező élettani 

hatások vizsgálatának fő célja, hogy a szakszemélyzetet érő behatások a munkavégzés teljes 

időtartama alatt az ICNIRP/WHO ajánlásai alapján a hatályos Európai Uniós [38] és nemzeti 

előírásokban [45] rögzített, szakszemélyzetre vonatkozó határértékek alatt maradjanak. 

2.1 Szakszemélyzetet érő erőterek FAM munka során 

Ahhoz, hogy a villamos és mágneses erőtereket, illetve azok hatásait (beleértve az élettani 

hatásokat is) egymástól függetlenül lehessen kezelni, teljesülnie kell az eltolási áramsűrűségre 

vonatkozó határfeltételeknek. 

Hagyományos távvezetékek és frekvenciák esetében az energetikai alkalmazások során fellépő 

villamos és mágneses tereket, így azok élettani hatásait is egymástól függetlenül kell vizsgálni: 

normál üzemi körülmények során nem alakulnak ki olyan frekvenciaviszonyok, melyek 

elektromágneses hullámterjedést eredményeznének. Tranziens jelenségek következtében 

megjelenhetnek ugyan nagyfrekvenciás komponenseket is tartalmazó zavarok a hálózaton [46] 

(ilyen például az 1,2/50 µs-os szabványos felfutási- és félértékidővel leírt légköri eredetű [47], 

[48], vagy a 250/2500 µs-os standard kapcsolási túlfeszültség [49], [50]), feszültség alatti 

munkavégzés során azonban az ilyen tranziensek hatása elhanyagolható: erről például a 

technológia-specifikus Munkavégrehajtási feltételekben (MVF) rögzített szigorú szabályozások 

gondoskodnak. 

Fentiek alapján jelen értekezés a normál üzemi körülmények közötti frekvenciaviszonyok  

(50/60 Hz) során kialakuló villamos és mágneses erőterek hatásaira – és az azok ellen történő 

védekezés lehetséges módjaira – fókuszál. 
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2.2 A nem ionizáló sugárzások élettani hatásai 

2.2.1 A kisfrekvenciás villamos terek élettani hatásai 

A kisfrekvenciás villamos terekre vonatkozóan a felületi töltésfelhalmozódás következtében 

kialakuló érzékelés, valamint a közvetlen izom- vagy idegstimuláció, illetve káprázás közti 

összefüggések – melyeket több kutatási eredmény is alátámaszt – jó kiindulási alapot jelentenek 

a további vizsgálatok irányának kijelölése szempontjából.  

A kisfrekvenciás villamos terek jól körülírható biológiai hatásokat eredményeznek [51], [52]. A 

kísérletek alapján megállapított érzékelési küszöb az 50 és 60 Hz közötti frekvenciatartományban 

2-5 kV/m-re adódott a kontrollcsoport legérzékenyebb 10%-ára vonatkoztatva. A 15-20 kV/m 

közötti villamos teret az önkéntesek 5%-a érezte zavarónak. Az 5 kV/m erősségű villamos térben 

kapacitív töltéskiegyenlítődés következtében kialakuló szikrakisülést a kontrollcsoport 7%-a 

érezte fájdalmasnak, míg 50%-uk 10 kV/m villamos térerősség esetén számolt be kellemetlen, 

szúró érzésről. 

A villamos erőtér központi idegrendszerre és izomzatra kifejtett hatását számos tanulmány 

vizsgálta [53], [54]. Az ideg-modelleken végzett elméleti számítások alapján a periférikus 

idegrendszer myelinhüvelyes (az axonokat burkoló, villamos szempontból szigetelőnek tekinthető 

velőshüvely-réteg) idegrostjainak minimális érzékelési küszöbérték-csúcsa 6 kV/m-re adódott 

[52], [53], [55]. 

Ezzel szemben az önkéntesek bevonásával végzett mágneses rezonancián alapuló képalkotás 

(MRI) során végzett kísérletek és a homogén emberitest-modellen végzett számítások azt 

igazolták, hogy az érzékelési küszöb a villamos erőtérre vonatkozóan ennél alacsonyabb (4-6 V/m 

[56], illetve 2 V/m [57]). 

A központi idegrendszer neuronjai koponyán keresztüli mágneses stimulációval gerjesztett 

villamos erőtérrel is befolyásolhatók; az ezt kiváltó erőtér nagysága 100 V/mcsúcs (mérési 

eredmény) és 10 V/mcsúcs (számítási eredmény) között változik [52], [53]. 1-3 kHz közti frekvenciák 

esetén a töltésfelhalmozódáshoz rendelkezésre álló rövid idő miatt a küszöbértékek emelkednek; 

kb. 10 Hz alatt a lassú depolarizáció eredményezi ugyanezt a hatást. Általánosságban 
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megállapítható, hogy az izmok kevésbé érzékenyek a közvetlen ingerekre, mint az idegsejtek [52], 

[53]. 

A kognitív folyamatok (mint például a memória) is érzékenyek a kis villamos erőterek jelenlétére. 

A neuronok polarizációjára vonatkozó in vitro kísérletek alapján 100 Hz frekvencia alatt már  

100 mV/m belső térerősség is zavarokat okozhat [54], [58]. A kísérlethez kapcsolódóan független 

kutatócsoportok vizsgálták a kis amplitúdójú villamos erőtér hatásait két, közvetlenül a fejen 

elhelyezett elektród segítségével. Sötét és világos környezeti körülmények mellett [59] egyaránt 

megfigyeltek stimulációt (10, illetve 20 Hz frekvencián) [60]. Mindkét vizsgálat eredménye, azt 

mutatta, hogy a kis amplitúdójú villamos erőtérnek hatása van a látásért és mozgásért felelős 

kéregre. 

Állatkísérletek eredményei alapján is lehet arra következtetni, hogy a villamos erőtér érzékelése 

elsősorban a felületi töltésfelhalmozódás következménye [37], [61]; a különböző emlősökön 

végzett vizsgálatok azonban nem mutattak ki közvetlen összefüggést sem a stresszhormonok, 

sem az agyalapi-mellékvese tengely, sem pedig a növekedési hormonok tekintetében. 

Az emberi testen belül gerjesztett belső villamos erőtér a vizsgálatok jelentős részének 

eredményei alapján homogénnek tekinthető, az a test tengelyével párhuzamos külső villamos 

erőtér esetén maximális (50 Hz frekvencián az az agyra vonatkoztatva ez az érték 1,7-2,6 mV/m 

kV/m-enként). Mivel a periférikus idegrendszerre vonatkozóan jelenleg (2015) nem áll 

rendelkezésre konverziós faktor, a kutatások során a legrosszabb esetet, az idegvégződéseket 

tartalmazó bőrfelszínt vizsgálták: erre vonatkoztatva a külső villamos tér kV/m-enként  

12-33 mV/m belső villamos teret gerjeszt. 

150 kV/m villamos térerősségben különböző emlősfajokon végzett vizsgálatok megerősítették, 

hogy az erőtér jelenléte kedvezőtlen fejlődéstani rendellenességeket nem okozott [37], [61], [62]. 

2.2.2 A kisfrekvenciás mágneses terek élettani hatásai 

A kutatási eredmények alapján a kisfrekvenciás mágneses erőterek leginkább a látást 

befolyásolják. A legkisebb mágneses indukció, amely már káprázást okoz 5 mT: az ehhez tartozó 

kritikus frekvencia 20 Hz, a hatás pedig a látáshoz kapcsolódó idegek stimulációjának 
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következménye; ez az érték a frekvencia növelésével és csökkenésével egyaránt növekszik [63]. 

Az indukció hatására a retinában gerjesztett belső villamos erőtér nagysága 50-100 mV/m között 

van [54]. 

A kisfrekvenciás mágneses terek neurobehaviorális hatásai főként az alvásra, hangulatra, 

észlelésre vonatkoznak, azonban az ezekkel kapcsolatos feltételezések jelenleg (2016) még nem 

teljesen tisztázottak [62], [64], [65], [66], [67]. 

Az emberi testen belül (akár külső villamos, akár külső mágneses hatásra) kialakuló belső villamos 

tér vizsgálata régóta foglalkoztatja a témával foglalkozó szakembereket: a számítási teljesítmény 

növekedésével a kezdeti durva becslések napjainkra egyre inkább finomodnak [68], [69], [70], 

[71], [72], [73]. Az emberi testen belül gerjesztett villamos erőtér homogén, a test tengelyére 

merőleges külső mágneses erőtér jelenlétében maximális: 50 Hz frekvencián az agyra 

vonatkoztatva ez az érték 23-33 mV/m, a bőrfelszín esetén pedig 20-60 mV/m milliteslánként. 

A kisfrekvenciás mágneses terek szaporodási szervrendszerre gyakorolt hatásával kapcsolatos 

korreláció gyenge. A 20 mT mágneses indukció jelenlétében különböző emlősfajokon végzett 

vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy bár a mágneses erőtérnek sem a szövetek, 

sem pedig a csontok fejlődésére nincs számottevő hatása, gyenge korreláció bizonyos esetekben 

tapasztalható [74], [75], [37]. 

A rákos megbetegedések és a kisfrekvenciás mágneses erőterek kapcsolatának vizsgálata kiemelt 

jelentőséggel bír. Az 1980-as években kezdődő vizsgálatok kezdetben a gyermekkori, ezt 

követően pedig már a felnőttkori daganatos megbetegedések kialakulására is koncentráltak.  

A WHO 2007-ben kimondta [37], [61], hogy a nagy amplitúdójú 50 és 60 Hz-es villamos- és 

mágneses erőterek és a gyermekkori leukémia kialakulása között gyenge korreláció tapasztalható; 

a küszöbérték és a pontos hatásmechanizmus azonban jelenleg (2016) pontosan még nem ismert. 

Az epidemiológiai vizsgálatok egyik módszerét, az eredmények különböző szempontok szerinti 

csoportosításán alapuló ún. „pooled analysis”-t alkalmazó kutatók egy csoportja szerint [76], [77] 

már 0,3-0,4 µT ipari frekvenciás mágneses indukció rizikófaktort jelenthet. Meg kell azonban 

említeni, hogy a kísérleti úton (mind állatokon, mind pedig sejtszinten) zajló vizsgálatok nem 

bizonyítottak semmiféle biofizikai hatást az ipari frekvenciás villamos, vagy mágneses erőterek és 
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a gyermekkori leukémia kialakulása között. Ugyanitt kell megjegyezni, hogy napjainkban még nem 

áll rendelkezésre olyan modell, amely bármilyen, állaton végzett kísérlet eredményeit képes 

lenne nagy biztonsággal megfeleltetni az emberi szervezetre gyakorolt hatásokkal. A gyermekkori 

leukémia és nyirokrendszeri elváltozások vizsgálatával kapcsolatban jelenleg rágcsálókon 

végeznek kísérleteket [37], [62]. Számos állatkísérlet foglalkozik emellett az emlőrák és az ipari 

frekvenciás mágneses terek közti összefüggésekkel: a főként patkányokon végzett vizsgálatok 

eredményei azonban jelenleg nem szolgáltatnak elégséges információt azzal kapcsolatosan, hogy 

bármiféle egzakt korrelációt megalapozottnak tekinthessünk. 

A vizsgálatok jelenlegi eredményei alapján a genotoxicitás (a genotípus mutációja) 50 mT 

mágneses indukció-érték alatt nem számottevő [37], [78]. Az epidemiológiai vizsgálatok során 

megállapított összefüggések, valamint az állat- és sejtkísérleteken végzett közvetlen kísérletek 

eredményei tehát a témával foglalkozó szakemberek jelenlegi álláspontja alapján egymásnak 

ellent mondanak, a témával kapcsolatosan nagy a bizonytalanság. 

Fenti eredmények alapján a WHO rákkutatással foglalkozó szervezete, az IARC az kisfrekvenciás 

mágneses tereket 2002-ben a „2B - possibly carcinogenic to humans” (lehetséges rákkeltő) 

kategóriába sorolta. A besorolás alapját a gyermekkori leukémiára vonatkozó epidemiológiai 

vizsgálatok jelentették. Az ICNIRP jelenlegi álláspontja ezzel kapcsolatosan a következő: a jelenleg 

rendelkezésre álló adatok alapján megállapított összefüggések a mágneses erőtér és a 

gyermekkori leukémia között nem bizonyulnak kellően megalapozottnak. 

2.2.3 Kisfrekvenciás villamos és mágneses terek együttes élettani hatásai 

Mind a villamos, mind pedig a mágneses terekkel kapcsolatosan létezik az ún. elektromágneses 

hiperérzékenység fogalma: egy 39 éves francia nő például 2015-től kezdődően 3 éven át havi  

800 € támogatásban részesült, miután a Toulouse-i bíróság kimondta, hogy tüneteit az 

elektromágneses terek okozhatják. Egy, az USA-ban élő 12 éves fiú 2013-ban az iskolájába 

telepített WiFi-router elektromágneses hullámai miatt panaszkodott fejfájásra, orrvérzésre és 

hányingerre; őt is elektromágneses hiperérzékenységgel (electromagnetic hypersensitivity, EHS) 

diagnosztizálták [79]. Csak feltételezések támasztják alá azonban a villamos és mágneses terek 

által okozott depresszió, vagy öngyilkossági hajlam-jellegű tüneteket is [37]. 
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A neuroendokrin rendszerre vonatkozóan – a villamos és mágneses erőterek szempontjából a – 

főként az alvási ciklus irányításáért felelős melatonin hormonra gyakorolt hatást vizsgálják: az 

eddigi eredmények alapján 50-60 Hz frekvencián az erőterek nagysága és a hormontermelés 

között nem találtak egyértelmű összefüggéseket [37]. 

A kisfrekvenciás villamos és mágneses erőtereket összefüggésbe hozták a fentieken kívül többek 

között a Parkinson-kórral, a sclerosis multiplex-el, az Alzheimer-kórral és az amiotrófiás 

laterálszklerózissal (más néven Lou Gehrig-betegséggel) is, azonban ezek kialakulása a vizsgálatok 

mai (2016) álláspontja szerint nem hozható összefüggésbe sem az ipari frekvenciás villamos, sem 

pedig a mágneses erőterekkel [80], [81], [82]. 

Ugyanez a helyzet a különböző szív- és érrendszeri rendellenességekkel is: bár néhány 

szakirodalom potenciális rizikofaktorként jelöli meg a villamos és mágneses erőtereket, a 

legutóbbi – rövid- és hosszútávú hatásokat egyaránt figyelembe vevő – kutatások alapján ez 

esetben sem nem beszélhetünk egyértelmű ok-okozati összefüggésről a kisfrekvenciás erőterek 

jelenléte és a betegségek kialakulása között [83], [84]. 

3 Villamos erőtér vizsgálata NaF FAM során 

A villamos rendszerirányítók európai hálózata (European Network of Transmission System 

Operators for Electricity, ENTSO-E) területén szinkronban járó, kiterjedt átviteli hálózatban a 

Zahidnoukrainszka-Országhatár-Albertirsa között létesített távvezeték esetében alkalmazott  

750 kV-os névleges (vonali) feszültségszint a legnagyobb, amely üzemi körülmények között 

előfordul, az európai hálózat nagy részének legnagyobb névleges feszültségszintje azonban  

400 kV. 

A dolgozat tárgya a nagyfeszültségű átviteli- és elosztóhálózat vizsgálata; ennek 

feszültségviszonyai három nagyságrenddel nagyobbak a kisfeszültségű, egy nagyságrenddel pedig 

a középfeszültségű hálózatok esetében alkalmazott névleges feszültségszinteknél. Az élettani 

hatások szempontjából is kritikus villamos teret normál üzemi körülmények között a 

feszültségszint mellett leginkább a fázisvezető sodrony(ok) száma, fázisonként több sodrony 

esetén a kötegelés geometriája és a sodrony(ok) környezetében található földelt szerkezetek 
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határozzák meg. Feltételezhetjük, hogy az ernyőzéssel növelt kúszóutakkal rendelkező 

szigetelőknél kisebb távolság nem fordul elő a fázisvezető sodrony és a földelt oszlopszerkezet 

között: feltételezhető tehát az is, hogy a legnagyobb villamos erőtér a szigetelők környezetében 

alakul ki. A kis- közép- és nagyfeszültségű hálózatokon általánosan alkalmazott szigetelők 

geometriai méreteit [85], [86] figyelembe véve megállapítható, hogy a villamos térerősség által 

jelentett igénybevételek az alap és főelosztó hálózat jellemző feszültségszintjein a 

legjelentősebbek. A hálózati veszteségek csökkentése érdekében a feszültségszintet 

folyamatosan növelni igyekeznek: számos kísérleti konstrukció létezik 750 kV-nál nagyobb, a 

hazánkban maximálisan alkalmazott, fázisonként négyes kötegnél több vezetőt tartalmazó 

megoldásokkal, vagy akár egyenfeszültség alkalmazásával is. 

Belátható tehát, hogy a jelen értekezésben bemutatott hazai példák nem a napjainkban 

előforduló legnagyobb villamos erőterek által okozott igénybevételeket mutatják be, a 

dolgozatban megfogalmazott elvek azonban tetszőlegesen kiterjeszthetők a napról-napra 

változó, folyamatosan fejlődő villamosenergia-rendszerekben alkalmazott újszerű 

feszültségszintekre és geometriákra egyaránt [87]. A villamos (és mágneses) erőterek 

szempontjából legelőnytelenebb, ún. „worst-case” helyzeteknél kedvezőbb helyzetek esetén is 

igazolhatóan határérték feletti térerősségek azonban bizonyítják, hogy az értekezés témájául 

választott veszélyhelyzetek nem kizárólag extrém esetekben, de gyakorlati, sőt akár hazánkban is 

napi szinten előforduló körülmények között is kiemelt figyelmet érdemelnek. 

3.1 A villamos erőtér elleni védekezés elve 

Nagyfeszültségű FAM során – potenciálon végzett munkamódszert, „bare-hand method” 

alkalmazva – a beavatkozó szerelőket a nemzetközi gyakorlatban elterjedten alkalmazott 

vezetőképes öltözetek védik a határérték feletti villamos térerősség egészségre káros hatásaival 

szemben. A vezetőképes öltözetek Faraday-kalitkaként viselkedve a külső forrásból származó 

villamos teret ideális esetben teljesen árnyékolják. A gyakorlati munkavégzés során 

elkerülhetetlen, hogy a ruházaton nyílások, ún. „Faraday-lyukak” jöjjenek létre; ezek amellett, 

hogy szavatolják a megfelelő kilátást, biztosítják a beavatkozó szerelő komfortérzete 

szempontjából elengedhetetlen szellőzést is. 
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Az ergonómiai összetevőknek a FAM során különösen fontos szerepe van. A Feszültség Alatti 

Munkavégzés Biztonsági Szabályzata (FAM BSZ) például kimondja, hogy az „az emberi 

teljesítőképességet nagymértékben csökkentő” időjárási viszonyok esetén munkát végezni tilos 

[10], [11]: hőség esetén a megfelelő szellőzés hiánya tehát amellett, hogy ellehetetlenítené a 

biztonságos munkavégzést, a FAM jogszabályi szinten meghatározott szabályrendszerének is 

ellent mondana. A tisztán villamos szempontokat figyelembe vevő optimális megoldás – mely 

alapján a leghatékonyabb villamos térrel szembeni árnyékoló képesség teljesen zárt ruházattal 

valósítható meg – tehát nyilvánvaló okok miatt nem jelent gyakorlati kompromisszumot: a 

ruházatot a szellőzést és megfelelő kilátást egyaránt lehetővé tevő nyílásokkal kell ellátni, 

melyeket úgy kell méretezni, hogy azok az ergonómiai szempontoknak és a villamos erőtér 

megfelelő árnyékolásának egyaránt eleget tegyenek. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vezetőképes öltözetek árnyékoló képességét nagyban 

befolyásolja az öltözeten lévő nyílások nagysága. A védőruházatok tervezése során tehát a 

„Faraday-lyukak” maximális méretére kiemelt figyelmet kell fordítani. A legkritikusabb méretű 

nyílás általában a ruházat arc előtti részén helyezkedik el: számos olyan, nemzetközi piacon 

beszerezhető vezetőképes öltözet létezik, melyet mindenféle arcvédelem nélkül forgalmaznak 

[88] (4. ábra). 

      

4. ábra. Arcvédelem nélküli vezetőképes öltözet a dél-amerikai  

CITTES konferencia NaF FAM bemutatóján 



Göcsei Gábor 19 Doktori értekezés 

3.2 Vezetőképes öltözetek vizsgálati módszerei 

3.2.1 Szivárgási áram-értékekre vonatkozó megfelelőségi kritériumok 

A vezetőképes öltözetek villamos paramétereinek vizsgálatára jelenleg Európában az IEC 60895 

[89], ennek megfelelően hazánkban az MSZ EN 60895 [90] szabvány előírásai vonatkoznak. 

 Észak-Amerikában a vizsgálatok az IEEE 1067 [91] szerint zajlanak, azonban ennek 

követelményrendszere a mérések tekintetében csak az ellenállás vizsgálatára terjed ki; a 

továbbiakban emiatt a villamos erőtérrel szembeni árnyékoló képesség vonatkozásában az  

IEC (MSZ EN) szabványok iránymutatásainak vizsgálatára fókuszálok. 

Az IEC 60895 szabvány előírja többek között a vezetőképes öltözetek ipari frekvenciás villamos 

erőtér elleni árnyékoló képességének, hatékonyságának vizsgálatát (7.2. pont). A vizsgálati 

elrendezés alapján az öltözet hatékonyságára a vezetőképes öltözettől szigetelő réteggel 

elválasztott, az emberi test modellezésére alkalmas, vezetőképes felületű próbabábut villamos 

térbe helyezve, a ruházaton, illetve a bábu felületén föld felé folyó kapacitív (szivárgási) áramok 

5. ábra szerinti arányából lehet következtetni. 

 

5. ábra. Vezetőképes öltözetek hatékonyságának vizsgálati módja (kiegészítve az elrendezést jellemző 

kapacitásokkal és veszteségi ellenállásokkal) [92] 

A védőruházat hatékonysági tényezője (η) a vonatkozó szabvány szerint a (6) alapján határozható 

meg: 
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� = ���� + �� = � + �!� + 2�! �6	 

ahol 

I1 a védőruhán (Ir) és a próbabábu felületén (It) folyó áramok összege [A], 

I2 a próbabábu felületén folyó áram [A]. 

A védőruházat az IEC/MSZ EN 60895 szabvány szerint akkor felel meg villamos erőtér 

árnyékolására (hatékonyságra) vonatkozó kritériumoknak, ha a (6) alapján definiált „η” mérőszám 

értéke nem kisebb 99%-nál1. 

A mérés elve a következő: a beavatkozó szerelőt modellező próbabábu teljes felületén folyó áram 

és a vezetőképes öltözetben folyó áram arányából a vezetőképes öltözet hatékonyságára lehet 

következtetni. Ehhez az alábbiakat állításokat kell elfogadni: 

• a feszültségforrásból, a villamos erőtérbe helyezett, vezetőképes öltözetbe öltöztetett, de 

attól szigetelő réteggel elválasztott vezetőképes felületű próbabábuból és földelt elektródból 

álló elrendezésben a szigetelőanyagok kapacitásain át a föld felé folyó áramok arányosak a 

villamos erőtér nagyságával; 

• amennyiben a szivárgási áramok alapján arra lehet következtetni, hogy a vizsgált vezetőképes 

öltözet megfelel a szabvány által támasztott követelményeknek, annak belsejében semmilyen 

körülmények között nem alakulhat ki olyan villamos térerősség, mely meghaladja a vonatkozó 

határértékeket. 

A villamos erőtér és szivárgási áramok közötti megfeleltethetőség a szigetelőanyagok 

impedanciája és a – homogén erőtérre vonatkozó egyszerűsítésekkel figyelembe vett – villamos 

erőtér-definíció egymáshoz viszonyításával bizonyítható [93], [94] (7)-(9) alapján. A számítások 

során az elrendezésben mind a (szabványban nem rögzített alakú) elektród, mind pedig az emberi 

testet modellező próbabábu felületét síkelektródként modelleztem: 

                                                      
1 a korábbi magyarországi gyakorlatban a vezetőképes öltözetek védőhatását egy másik mérőszámmal definiálták, 
mely a különböző típusú vezetőképes öltözetek közti különbségeket a jelenlegi számítási módszernél 
szemléletesebben írta le 
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�#$�á &á#� = '() �7	 

ahol 

Iszivárgási a szivárgási áram effektív értéke [A], 

U a feszültség effektív értéke [V], 

ω a körfrekvencia [rad/s], 

C a kapacitás [F], 

valamint 

+,-.-&é0 = '1 �8	 

 

ahol 

Ehomogén homogén eloszlásra vonatkozó villamos erőtér [V/m], 

d az elektródok távolsága [m]. 

(7) és (8) alapján – a körfrekvencián és az adott szigetelőanyagot jellemző dielektromos állandón 

kívül az elektródok felületét is állandónak feltételezve – az összefüggés (9) szerinti formára 

hozható: 

�#$�á &á#� = '() = �(3 '1 = 4� '1 ~ '1 �9	 

 

ahol 

A az elektródok felülete [m2], 

ε a szigetelőanyag dielektromos állandója [F/m], 

c1 konstans. 
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Megállapítható tehát, hogy a szivárgási áramok mérésére visszavezetett villamos térerősség 

árnyékolás-vizsgálat elméletben helytálló: a szivárgási áramok ugyanis fentiek alapján egyenesen 

arányosak a villamos térerősséggel. Más a helyzet azonban az alapfeltevésként kezelt második 

állítással. 

Eszerint amennyiben a vezetőképes öltözet hatékonysága a vonatkozó szabvány szivárgási áram 

mérésen alapuló követelményeinek megfelel, az öltözet belsejében semmilyen körülmények 

között nem alakulhat ki egészséget veszélyeztető nagyságú villamos erőtér. Ennek az állításnak a 

vizsgálatához azt kell meghatározni, hogy gyakorlati körülmények között mekkora lehet az a 

lokálisan, a védőruházat belsejében kialakuló villamos térerősség-érték, mely esetén a  

(6) alapján számítható hatékonysági tényező nem kisebb, mint 99%. Fentiek alapján a 

megfelelőség feltétele a következő formára hozható: 

�! ≤ � 98 �10	 

(7) és (10) alapján a védőruházat megfelelőségi kritériuma: 

'(3 � 1 = 98'(3 �!1! �11	 

ahol 

Ar a védőruházat felülete [m2], 

dr a feszültségforrás és a védőruházat távolsága [m], 

At a próbabábu szabad, védőruházattal nem fedett felülete [m2], 

dt a feszültségforrás és a próbabábu távolsága [m]. 

Az egyszerűsítéseket elvégezve (12) adódik, mely alapján a védőruházat és az azon lévő „Faraday-

lyukak” maximális méretének (a próbabábu szabad felületének) aránya – a mérés során a 

próbabábu és a védőruházat távolságát a feszültségforrástól állandónak tekintve – (13) szerint 

írható fel: 

� 1 = 98 �!1! �12	 
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� �! = 98 1 1! = 4� �13	 

ahol 

c2 konstans. 

A védőruházaton szivárgási áramok szempontjából maximálisan megengedhető lyukak mérete 

tehát a c2 konstans ismeretében határozható meg. Az egyszerűsített modell e konstansra egy 

gyakorlati szempontok alapján meghatározott közelítést ad: a próbabábu számítások 

szempontjából kritikus részét, az arc felületét az IEC 62233 szabvány szerinti [95] emberitest-

modell vonatkozó paramétereinek felhasználásával határoztam meg. A védőruházatot az arccal 

párhuzamosnak feltételeztem, az dt-dr távolságot pedig egy, a villamosenergia-iparban széles 

körűen alkalmazott védősisak felső peremének szélessége alapján határoztam meg: a gyakorlati 

munkavégzés során ugyanis – a vezetőképes öltözet kialakításán felül – alapvetően ez az elem 

határozza meg az archáló és a beavatkozó szerelő arca közti távolságot. Egy hazánkban is 

alkalmazott védősisak-típus [96] jellemző adatai alapján ez a távolság 4 cm-nek adódott. 

Az IEC 60895 szabvány iránymutatásainak megfelelően [89], [90] a feszültség alatt álló és földelt 

elektródok között (14) szerinti távolságot kell tartani: 

1 = '�$#&á9:!�100 + 0,5 �14	 

ahol 

dv a vizsgált vezetőképes öltözet és az ellenelektród közti távolság [cm], 

Uvizsgálati a vizsgálati feszültség [kV]. 

 

Fenti összefüggés alapján 120 kV-os vizsgálófeszültséget feltételezve az elektródok között 

tartandó távolság 1,7 m-re adódik, mely alapján a (13) szerinti c2 konstans értéke 95,75. 
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Az IEC 62233 szabvány iránymutatásai szerint kialakított emberitest-modellt felhasználva a CAD 

technológiával leképezett védőruházat, mint térfogatelem villamos térerősség irányú felülete (Ar) 

– annak nagyságát a teljes felület 50%-ával figyelembe véve – 0,72 m2. Ezt, valamint a c2 konstans 

számított értékét a (13) összefüggésbe helyettesítve a szivárgási áramok aránya alapján 

maximálisan megengedhető, védőruházattal nem fedett testfelület (At) 75 cm2-nek adódik, mely 

a gyakorlatban pl. egy közelítőleg 8,66 cm oldalhosszúságú, négyzet alakú nyílásnak, vagy egy 4,89 

cm sugarú, kör alakú nyílásnak feleltethető meg. 

3.2.2 Villamos erőtér-értékekre vonatkozó megfelelőségi kritériumok 

A 3.2.1. fejezetben bemutatott, szabvány szerinti szivárgási áram-mérésen alapuló modellnek 

minden esetben alkalmasnak kell lennie a védőruházat belsejében potenciálisan kialakuló, 

határérték feletti villamos erőtér kimutatására, amennyiben a Faraday-kalitkán lévő nyílás az ott 

meghatározott, maximálisan megengedhető nagyságú „Faraday-lyuknál” kisebb sugarú. 

A villamos erőtér közvetlenül mind analitikus úton (M1. fejezet), mind pedig végeselem-

módszerrel (M2. fejezet) meghatározható. A végeselem-módszeren alapuló szimulációk során 

alkalmazott, IEC 62233 szabvány szerinti [95] emberitest-modellt az M3. fejezet, a mérési 

elrendezést pedig az M4. fejezet mutatja be részletesen. A villamos térerősség maximális 

értékének alakulását a Faraday-kalitka felső oldalától a kalitka irányában mért „z” irányú távolság 

függvényében 120 kV-os vizsgálófeszültségen és 170 cm-es elektródtávolság esetén a 6. ábra 

mutatja be. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a villamos erőtér maximális értéke még 4 cm-es 

távolság esetén is a megengedett 10 kV/m felett van; a felszín közelében azonban ennek 

többszöröse – jelen esetben 60 kV/m feletti érték – is előfordulhat. A jelenség magyarázatát a  

7. ábra szemlélteti (a pontos méretekkel ellátott modellt az M4. fejezet mutatja be). 
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6. ábra. Villamos térerősség maximális értékének alakulása a Faraday-kalitka felső lapjához viszonyított 

távolság függvényében 

 

7. ábra. Villamos erőtér háromdimenziós modellen történő szemléltetése  

a „Faraday-lyuk” környezetében az M4. fejezet alapján 
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3.2.2.1 A villamos erőtérre vonatkozó megfelelőségi kritériumok validálása laboratóriumi 

vizsgálatokkal 

A villamos erőtér eloszlásának közvetlen mérése számos gyakorlati problémát vet fel. Az ipari 

frekvenciás villamos terek mérésére alkalmas műszerek az erőtér mérését általában egy 

speciálisan erre a célra kialakított mérőelektród fegyverzetei között folyó áramok mérésére 

vezetik vissza; ezt a megoldást alkalmazza a mérésekhez használt EMDEX II High Frequency/High 

Field rendszer is [97]. 

Az ilyen típusú mérések sajátossága, hogy míg egyfelől a villamos erőtér-eloszlást nagyban 

befolyásolja a mérőelektród környezete, másfelől az elektród teljes felületére kiterjedő mérés 

eredményeképp a kis kiterjedésű, de nagy amplitúdójú térerősség-csúcsok hatása 

nagymértékben csökken. A jelenséget a 8. ábra szemlélteti (a pontos méretekkel ellátott modellt 

és a mérőelektródot az M4. fejezet mutatja be). 

 

 

8. ábra. Villamos erőtér eloszlásának és nagyságrendjének szemléltetése mérőelektród nélkül (balra)  

és mérőelektróddal (jobbra) [kV/m] 
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Az elrendezés vizsgálatára modellen végzett számításokkal mind állandónak tekintett feszültség, 

mind pedig állandónak tekintett „Faraday-lyuk” sugár esetén vizsgáltam a „Faraday-lyuk” 

méretének, illetve a feszültség nagyságának befolyásoló hatását. 

A 9. ábra egy 5 cm sugarú „Faraday-lyuk” esetén mutatja be a villamos térerősség átlagértékének 

alakulását a feszültségszint függvényében az erőtérben elhelyezett mérőelektróddal és anélkül 

egyaránt. A 10. ábra 400 kV-os feszültségszint mellett szemlélteti a villamos térerősség 

átlagértékét a „Faraday-lyuk” sugarának függvényében a mérőelektród tértorzító hatását 

figyelembe véve és azt elhanyagolva. Az ábrák alapján megállapítható, hogy az elektród fém lapja 

mindkét esetben erőteljesen torzítja a villamos erőteret, ennek következtében pedig a villamos 

tér mért értékét is jelentősen befolyásolja. 

 

 

9. ábra. Villamos térerősség változása a feszültség függvényében  

állandónak feltételezett „Faraday-lyuk” sugár (5 cm) mellett 
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10. ábra. Villamos térerősség változása a „Faraday-lyuk” sugarának függvényében 

állandónak feltételezett feszültség (400 kV) mellett 

 

A villamos erőtér közvetlen mérése emellett további kérdéseket is felvet. A legtöbb térerősség-

mérő műszer – így az általam használt EMDEX II High Frequency/High Field rendszer is – a villamos 

erőtér mérését referencia-elektródok közti szivárgási áram-mérésre vezeti vissza [97]. 

Amennyiben a mérőelektród közelében attól különböző potenciálú vezetőképes objektumok 

helyezkednek el, a szivárgási áram egy része a kapacitív csatolás következtében ezek felé indul 

meg, megkerülve ezzel a mért áramutat. A jelenség a szivárgási áram értékéből számított villamos 

térerősség értékékének meghamisításához vezet.  

A fent leírtak alapján a mérést tehát egy olyan, közvetlenül mérhető fizikai mennyiség vizsgálatára 

kell visszavezetni, amely közvetlenül mérhető, emellett pedig végeselem-módszerrel ugyanazon 

a modellen végzett számítás során meghatározható, melynek eredményeképp a tényleges 

villamos erőtér-értékek adódnak. Ez alapján a számított eredmények validációjához a 

mérőelektród földhöz képesti potenciáljának mérését választottam. 
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A laboratóriumi méréshez használt vizsgálati elrendezés egy részét a 11. ábra mutatja be2. A 

vizsgálófeszültség értékét 120 kV-nak választottam, a mérőelektród potenciálját pedig árnyékolt 

koaxiális kábelen keresztül vezettem a feszültségmérésre alkalmas műszerhez. A 

laboratóriumban végrehajtott ellenőrző mérés összeállítása során fontos szempont volt, hogy egy 

olyan, a környezeti zavaró hatásokat minimalizáló vizsgálati elrendezést hozzak létre, mely mind 

a választott anyagjellemzők, mind pedig a geometria tekintetében könnyen modellezhető. A 

gyakorlati korlátok figyelembe vételével homogén eloszlású villamos erőtér kialakítására 

törekedtem, minimalizálva ezzel az inhomogenitás következtében kialakuló esetleges 

részkisülések villamos teret befolyásoló hatását. 

 

 

11. ábra. Fémfóliával burkolt árnyékolt doboz a szimulációs eredmények laboratóriumi validációjához 

 

                                                      
2 a nagyfeszültségű elektród a földelt fémdoboz felett 170 cm-re helyezkedett el; a potenciálmérés árnyékolt koaxiális 
vezetékei a kép készítését követően kerültek csatlakoztatásra 
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A mérőelektród potenciáljának számított és mért értékeit a vizsgált Faraday-kalitka nyílása 

sugarának függvényében a 2. táblázat foglalja össze. Az eredményeket grafikus formában a  

12. ábra szemlélteti. A számított és mért értékek közti átlagos eltérés 4,35%-nak adódott, ez 

alapján megállapítható, hogy a szimuláció eredménye megfelelően pontos. A potenciálmérésből 

származtatott villamos-térerősség értékek ez alapján tehát jó közelítéssel feleltethetők meg a 

valóságos erőtér-viszonyoknak. 

Kijelenthető tehát, hogy a 3.2.2. fejezetben bemutatott, 6. ábra szerinti görbe a villamos erőtér 

tényleges eloszlását jól leírja, így az eredmények a 3.2.1. fejezet (13) összefüggése alapján a 

szivárgási áramok arányára visszavezetett hatékonyság-mérés során definiált megfelelőségi 

kritériumokkal összehasonlíthatók. 

 

2. táblázat. Mérőelektród potenciáljának számított és mért értékei 

r [cm] 
Potenciál [V] 

Számítási eredmény Mérési eredmény 

2 0,06 0,06 

3 0,20 0,22 

4 0,48 0,50 

5 0,92 0,90 

6 1,57 1,54 

7 2,46 2,39 

8 3,57 3,58 
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12. ábra. Számított és mért potenciál-értékek összehasonlítása 

 

3.2.3 A jelenlegi vizsgálati módszerrel kapcsolatos problémák 

A 3.2.1. és 3.2.2. fejezetekben leírtak alapján megállapítható, hogy a vezetőképes öltözetek 

vizsgálata során a szivárgási áram mérésére visszavezetett, illetve a közvetlenül mért villamos 

térerősség eredményei között lényegi eltérések tapasztalhatók. 

A szivárgási áram mérésre visszavezetett módszer alapján meghatározott villamos térerősség 

értéke gyakorlatilag a védőruházat belsejében kialakuló villamos erőtér alsó becslésének 

feleltethető meg: a módszer nem alkalmas tehát azoknak a lokális térerősség-csúcsoknak a 

detektálására, melyek az erőtér közvetlen vizsgálata során azonosíthatók. A közvetett és 

közvetlen mérés eredményei közti eltérés jelentős mértékű lehet. A villamos erőtér maximális 

értéke a szivárgási áramokból számított érték többszörösét is elérheti: a 6. ábra a szivárgási 

áramokból számított maximális Faraday-lyuk méret feltételezésével mutatja be a ruházaton belüli 

villamos térerősség eloszlását a távolság függvényében. 
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Azt a – beavatkozó szerelők gyakorlati panaszai alapján tett – megállapítást, mely szerint az 

archáló nélküli vezetőképes öltözetek belsejében a villamos erőtér nagysága archáló nélkül 

meghaladhatja a szakszemélyzetre vonatkozó határértékeket (ezért annak alkalmazása minden 

esetben javasolt) számos számítási és mérési eredmény támasztja alá [98], [92], [99], [100], [101], 

[102], [103], [104], [105]. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a – jelenleg hatályos – IEC (MSZ EN) 

60895 szabvány villamos erőtérrel szembeni árnyékoló képesség-vizsgálatán az archáló nélküli 

öltözetek annak ellenére megfelelhetnek, hogy azok belsejében kialakulhatnak olyan lokális 

villamos erőtér-csúcsok, melyek meghaladják az előírt határértékeket. Ennek elsődleges oka a 

3.2.1. és 3.2.2. fejezetekben bemutatott, szivárgási áramok alapján számított, illetve közvetlen 

módszerekkel történő erőtér-mérés közti eltérésekre vezethető vissza. 

Egy olyan, a beavatkozó szerelők egészségét közvetlenül is érintő kérdésben, mint a villamos 

erőtér határérték alatt tartása, nem engedhető meg olyan vezetőképes öltözetek szabvány szerint 

megfelelőnek történő minősítése, melyek nem biztosítják a beavatkozás teljes időtartama alatt a 

megfelelő mértékű árnyékolást a munkát végzők testének teljes felületén. 

Ahhoz, hogy a jelenlegi vizsgálati módszer hiányosságait értékelhessem, elengedhetetlen a 

munkavégzés gyakorlati körülményeinek vizsgálata. A villamos erőtér-eloszlás jellege alapvetően 

két típusú lehet az alábbiak szerint: 

• a vezetőképes öltözetet viselő beavatkozó szerelő ruházatának potenciálja határozatlan; 

a fázisvezető sodrony – más potenciáltól elszigetelten történő – megközelítése során, a 

potenciál rögzítését megelőző pillanatban (a legkisebb beavatkozó szerelő-fázisvezető 

sodrony távolság esetén) 

• a vezetőképes öltözetet viselő beavatkozó szerelő ruházatának potenciálja a fázisvezető 

sodrony potenciáljához rögzített (a gyakorlati munkavégzés során jellemzően fellépő 

beavatkozó szerelő-fázisvezető sodrony távolságokat feltételezve). 
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A fázisvezető sodrony lebegő potenciálon történő megközelítése során kialakuló villamos erőtér-

eloszlást a 13. ábra, a távolság és a feszültségszint függvényében mérhető értékeket pedig a  

14. ábra mutatja be. Ebben az esetben a fázisvezető sodrony és a vezetőképes öltözet közötti 

távolság növelésével az arc előtt kialakuló villamos térerősség csökken; a legkedvezőtlenebb eset 

(legnagyobb villamos erőtér a védőruhán belül) tehát a vezetőképes öltözet potenciálra kerülését 

megelőző pillanatban lép fel. Ezt a kritikus távolságot több paraméter együttes hatása határozza 

meg. A feszültségszint mellett kritikus az elektródok alakja: a sodronyhoz képest jó közelítéssel 

síknak tekinthető például az emberi test egésze, míg a sodrony felé nyújtott kéz ujjainak 

lekerekítési sugara ennél kisebb. Utóbbi esetben a villamos erőtér eloszlása inhomogénebb, 

ennek következtében annak csúcsértéke is nagyobb. Egy másik kritikus paraméter az elektródok 

közötti szigetelő közeg – jelen esetben a légköri nyomású levegő – dielektromos tulajdonságainak 

alakulása. Az átütést, ennek megfelelően a kapacitív úton történő potenciál-kiegyenlítődést 

meghatározó paraméterek vizsgálatával különálló nemzetközi szabványok (például IEC 60060-1 

[106], IEC 61472 [107]) foglalkoznak. Míg utóbbi a kritikus távolságot a levegőre vonatkozóan a 

tengerszint feletti magasság alapján határozza meg, az IEC 60060-1 irányelvei figyelembe veszik a 

légköri nyomást, a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat is. A szigetelések koordinációjára 

vonatkozóan széles körben alkalmazzák továbbá az IEEE 1313 szabályrendszerét is [108], főként 

a tengerentúlon. Jelen dolgozatnak nem tárgya az átütési távolság meghatározása különböző 

környezeti paraméterek függvényében; a FAM során kialakuló gyakorlati esetek modellezésére 

vonatkozóan jó közelítést ad, hogy – például a hazánkban is alkalmazott NaF FAM technológia 

esetén – az egyenpotenciál biztosításáért felelős potenciálkapcsot a beavatkozó szerelő kinyújtott 

karral helyezi el a sodronyon. A megközelítésre vonatkozó legkedvezőtlenebb eset tekintetében 

tehát gyakorlati szempontok alapján megfelelő közelítést ad a sodrony és védőruházat közti 

potenciálkülönbség vizsgálata az emberi kar hosszának megfelelő távolságban. A szimulációk 

során e távolságot 50 cm-ként vettem figyelembe; a számítások során használt modellt – a 

méretek feltüntetésével – az M5. fejezet mutatja be. 
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      13. ábra. Villamos térerősség-eloszlás lebegő potenciálon (142 kV) lévő  

vezetőképes öltözet esetén [kV/m] 

 

 

14. ábra. Villamos térerősség átlagértékének alakulása az arc előtt a sodronytól mért távolság 

függvényében (lebegő potenciálú vezetőképes öltözet) 
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A vezetőképes öltözet potenciáljának fázisvezető sodronyhoz történő rögzítését követően a 

védőruházat és a feszültség alatt álló hálózat között mérhető, elhanyagolható nagyságú feszültség 

következtében kialakul egy árnyékolt térrész az elektródok között. A jelenséget a 15. ábra mutatja 

be. 

Ebben az esetben a beavatkozó szerelő arca előtt a feszültségszint és a vezetőtől mért távolság 

függvényében a 16. ábra szerinti villamos erőtér alakul ki, melynek nagysága a távolság 

növelésével nő (vö. a megközelítés során tapasztaltakkal, ld. 14. ábra). 

 

   

 

 

15. ábra. Villamos térerősség-eloszlás a fázisvezető sodronnyal azonos potenciálon lévő vezetőképes 

öltözetben végzett beavatkozás során 
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16. ábra. Villamos térerősség átlagértékének alakulása az arc előtt a sodronytól mért távolság 

függvényében (rögzített potenciálú vezetőképes öltözet) 

 

A vonatkozó szabvány (IEC 60895) 7.2. fejezete és 8. ábrája alapján megállapítható, hogy a 

jelenlegi vizsgálati módszer azt az esetet veszi alapul, mely során a vezetőképes öltözet 

potenciálja a fázisvezető sodrony potenciáljához rögzített. Az elrendezéssel kapcsolatban az 

alábbi megállapítások tehetők: 

• a mérés során a vezetőképes öltözet potenciálja (közelítőleg tehát a próbabábu 

potenciálja is) megegyezik a vizsgálati feszültséggel 

• a szivárgási áram mérésére használt (a hozzávezetés és a mérendő pont közé kapcsolt) 

ampermérő a vizsgálat során a vizsgálófeszültséggel egyező potenciálra kerül 

• a hozzávezetések geometriája nem rögzített. 
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A vizsgált elrendezés környezetében elhelyezkedő földelt objektumok villamos erőtér-torzító 

hatásának vizsgálatára létrehozott végeselem-modellt az M6. fejezet mutatja be. 

Ahogy azt például a 17. ábra is szemlélteti, a szabvány lehetőséget biztosít olyan, az előírásoknak 

megfelelő elrendezések kialakítására is, melyek ahelyett, hogy a vizsgálat során az emberi testet 

modellező próbabábu villamos erőtér szempontjából kritikus pontjait tennék ki a legnagyobb 

igénybevételnek, egyenesen gyengítik a megfelelőségi kritériumokat egy „árnyékolt” térrész 

létrehozásával. A hozzávezetés és az azzal egy potenciálon lévő vezetőképes öltözet közti távolság 

csökkenésével a jelenség hatása egyre erőteljesebbé válik. 

 

17. ábra. „Árnyékolt” arc előtti térrész: a szabványos mérési elrendezés  

egyik szélsőséges esetének szemléltetése szimulációs eszközökkel  

 

A szabvány 7.2. fejezetében bemutatott mérés az elrendezés egyértelműsítésének hiánya miatt 

olyan hibalehetőségeket is megenged, melyeknek a vezetőképes öltözetet viselő beavatkozó 

szerelőkre vonatkozóan súlyos következményei lehetnek. Jelenleg ugyanis egy adott öltözet – 

akár archáló nélkül is – megfelelő minősítést szerezhet annak ellenére, hogy a védőruházat 

belsejében a megengedettnél nagyobb villamos erőtér jelenik meg. Ennek több oka lehet: 
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• a szivárgási áramokra visszavezetett hatékonyság-mérés a szivárgási áramok értékeket 

„átlagolja” a teljes testfelületre/ruházatra vonatkozóan; a lokálisan, a „Faraday-lyukak” 

környezetében kialakuló villamos erőtér-csúcsok hatása a teljes felületek méretéhez 

képest nem jelentős 

• az elrendezés lehetővé teszi a védőruházat kritikus nagyságú nyílásai előtti „virtuális 

árnyékolás” kialakítását, mellyel a mért hatékonyság értéke nagyban növelhető 

(példaként ld. a 15. ábra és a 16. ábra térerősség-eloszlásra vonatkozó grafikonjait). 

A fenti – beavatkozó szerelők biztonsága szempontjából egyértelműen kritikusnak tekinthető – 

hiányosságok mellett a villamos erőtérrel szembeni árnyékoló képesség vizsgálatára vonatkozó 

elrendezés további aggályokat is felvet. 

A mérés során a vizsgálófeszültség potenciáljára kerülő árammérő műszer kezelése rendkívül 

nehéz: a gyakorlati körülmények között több száz kilovoltos feszültségre kapcsolt ampermérő 

árnyékolása problémás, a Faraday-kalitka hatásfokát nagyban rontja például a műszer 

leolvashatósága érdekében kialakított nyílás (18. ábra). A feszültségszint függvényében 

meghatározott biztonsági távolságokon kívülről a műszer leolvasása nehézkes, nem megfelelő 

árnyékolás esetén pedig a villamos erőtér károsodást okozhat a berendezésben. Mikroamper 

nagyságrendű áramok mérésére alkalmazott nagy precizitású multiméterek esetén az 

akkumulátoros üzem csak nehezen oldható meg (hálózatról üzemelő berendezések esetében csak 

szünetmentes tápegységgel, az árammérő műszerhez hasonlóan azt is teljes Faraday-kalitkával 

burkolva). 
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18. ábra. Fém fóliával burkolt multiméterek egy,  

a BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában zajló mérés során 

 

Ahogy azt például a 17. ábra szerinti elrendezés szemlélteti, kialakítható olyan elrendezés, amely 

villamos erőtér-eloszlás szempontjából nem a gyakorlati munkavégzés során kialakuló 

legkritikusabb helyzetet modellezi; egy FAM beavatkozás során kialakulhatnak tehát olyan 

körülmények, melyeket a vezetőképes öltözet szabványos hatékonyság-mérése sem az átvételi, 

sem pedig a periodikus vizsgálatok során nem vizsgált. 

A mérés visszavezethetősége, reprodukálhatósága nem biztosított: különböző, a szabvány szerinti 

vizsgálatot szabályosan végrehajtó független vizsgálólaboratóriumok mérési eredményei akár az 

adott típusú vezetőképes öltözet minősítését is befolyásoló mértékben is eltérhetnek egymástól. 

A vizsgálat leírása definiálja ugyan a vezetőképes öltözethez legközelebb eső földpotenciálú pont 

(14) szerinti távolságát, arra vonatkozóan azonban nem ad iránymutatást, hogy a vizsgált 

védőruházat környezetében elhelyezkedő további földelt pontoknak milyen távol kell 

elhelyezkedniük a nagyfeszültségű elektródtól. Mivel a vizsgálat során a vezetőképes öltözet 



Göcsei Gábor 40 Doktori értekezés 

teljes felülete feszültség alatt állónak tekintendő, az eredmények kiemelten érzékenyek a 

környező földpotenciálú pontok tértorzító hatására. 

A 19. ábra bal oldala egy olyan elrendezést mutat be, ahol a vizsgált védőruházatot minden 

oldalról földelt elektródok veszik körül; ezek távolsága azonban minden esetben nagyobb, mint a 

szabványban a legközelebbi földpotenciálú pontra vonatkozóan rögzített legkisebb távolság. A 

jobb oldali ábrán ezzel szemben csak az alsó elektród földpotenciálú, bemutatva ezzel az 

„optimális” mérési elrendezést, minden oldalon elegendő távolsággal ahhoz, hogy számottevő 

tértorzító hatás a vizsgált vezetőképes öltözet környezetében ne alakulhasson ki. 

 

 

19. ábra. A szabvány szerinti mérés zavarérzékenységének demonstrálása 

 a vizsgált védőruházat környezetében elhelyezett földpotenciálú pontok függvényében; 

villamos térerősség [kV/m], távolságok [mm] 

A 19. ábra mindkét elrendezése megfelel a szabványnak; megállapítható azonban, hogy a bal 

oldali ábrán elhelyezkedő közeli földelt pontok a villamos erőtér eloszlását – így a mérési 

eredményeket is – jelentősen befolyásolják. A vizsgálat ebben a formájában tehát rendkívül 

zavarérzékeny, annak reprodukálhatóságát pedig számos környezeti paraméter befolyásolja. 
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3.2.4 Új mérési módszerre vonatkozó javaslat 

A villamos erőtér meghatározásának szivárgási áram-mérésre történő visszavezetése számos 

olyan aggályt vet fel (részletesen ld. a 3.2.1. fejezetet), mely alapján kézenfekvőnek tűnhet a 

térerősség értékének közvetlen mérése. Ebben az esetben azonban számolni kell a 3.2.2.1. 

fejezetben bemutatott nehézségekkel: a mért erőteret nagyban torzítja a mérőelektród jelenléte. 

A kritikus térerősség-csúcsok így – a laboratóriumi vizsgálatok során tapasztaltakhoz hasonlóan – 

„eliminálódhatnak”, mivel azok kis kiterjedésük következtében a mérőelektród teljes felületén 

fellépő eredő térerősséget nem képesek jelentős mértékben befolyásolni. Számottevő továbbá a 

mérőelektród környezetének villamos erőtér-torzító hatása is. 

A jelenlegi ajánlás szerinti elrendezésnek – a 3.2.3. fejezetben leírtak alapján – számos hátránya 

van. A védőruházat vizsgálati módszerének biztonságosabbá, pontosabbá és egyszerűbben 

reprodukálhatóvá tételére az elvégzett – 3. fejezetben bemutatott – számítások, szimulációk és 

mérések eredményeit felhasználva az alábbi javaslatok tehetők. 

A vezetőképes öltözetek hatékonyságának meghatározására továbbra is alkalmazható a jelenlegi, 

(6) szerinti számítási mód, azonban az árammérést megfelelően érzékennyé kell tenni a gyakorlati 

munkavégzés szempontjából kritikus, arc előtti területek vizsgálatára vonatkozóan is. Ennek 

megfelelően a vizsgált védőruházatba öltöztetett próbabábut olyan inhomogén térbe javasolt 

elhelyezni, melyben a feszültség alatt álló elektród (pl. fázisvezető sodrony) geometriai 

paraméterei és annak pontos helyzete (földtől, illetve próbabábutól mért távolsága) egyaránt 

egyértelműen rögzítve van. A legkritikusabb eset ennek megfelelően úgy alakítható ki, hogy a 

próbabábu arc felőli oldalán, a fej középvonalában elhelyezett elektród védőruházattól mért 

távolsága a mindenkor hatályos, biztonsági távolságok számítására vonatkozó szabályozások 

figyelembe vételével kerüljön meghatározásra.  

Mind a vezetőképes öltözetet, mind pedig a védőruházatot az ampermérő műszereken keresztül 

földelni kell. A vizsgálatot azon a legnagyobb feszültségszinten javasolt elvégezni, melyen a 

vizsgált vezetőképes öltözet alkalmazható. 
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Jelenleg a legkisebb megközelítési távolságok számítására vonatkozóan a hazánkban hatályos 

MSZ 1585 szabályozás [8] az MSZ EN 61472 [109] irányelvei alapján tesz ajánlásokat; a mérés 

során a különböző potenciálú elektródok között tartandó távolságot ennek megfelelően szintén 

az MSZ EN 61472 szabvány iránymutatásai szerint javasolt meghatározni. Ez a kritikus fázis-föld 

távolság pl. 400 kV-os névleges (vonali) feszültségszintet feltételezve 1,42 m-nek adódik [110]. 

A javasolt mérési elrendezés zavarérzékenységét az annak környezetében elhelyezett földelt 

objektumokra vonatkozóan a 20. ábra mutatja be. 

 

20. ábra. A javasolt mérési zavarérzékenységének demonstrálása 

 a vizsgált védőruházat környezetében elhelyezett földpotenciálú pontok függvényében 

 

A javasolt vizsgálati elrendezést laboratóriumi mérésekkel is validáltam [111], [112]. Az archálóval 

és archáló nélkül mért szivárgási áram-értékeket a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. Mért áramértékek és a vezetőképes öltözet ezekből számított hatékonysága  

archálóval és archáló nélküli esetben 

Archálóval ellátott vezetőképes öltözet Archáló nélküli vezetőképes öltözet 

Itest [µA] Iruházat [µA] V [%] Itest [µA] Iruházat [µA] V [%] 

0,5 360 99,86 6,6 350 98,12 
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy a javaslatok alkalmazásával a vezetőképes öltözetek 

hatékonyságának vizsgálatára vonatkozó, jelenlegi mérési módszer: 

• biztonságosabbá tehető: a jelenlegi elrendezéssel ellentétben a védőruházat, a próbabábu 

és a mérőműszer a vizsgálat során földpotenciálú (vagy elhanyagolható belső ellenállású 

árammérő műszeren keresztül földelt); a javasolt elrendezésben kizárólag a 

nagyfeszültségű elektród potenciálja tér el a földpotenciáltól jelentős mértékben. Az 

ampermérő műszer a vizsgálati elrendezéstől az előírt biztonsági távolságok alapján 

megkövetelt mértékben eltávolítható, megkönnyítve ezzel annak biztonságos leolvasását; 

• pontosabbá tehető: a jelenlegi előírások szerint nagyfeszültségre kapcsoltan árnyékolt 

ampermérő helyett árnyékolatlan műszer alkalmazható (földpotenciálú árnyékolással 

ellátott hozzávezetéssel). A műszer körül kialakított Faraday-kalitka eredményeképp 

megjelenő, eszköz- és mérésfüggő hiba ezzel a módszerrel minimalizálható (a jelenlegi 

elrendezésben a műszer körül létrehozott Faraday-kalitka nyílása legalább olyan nagyságú 

kell, hogy legyen, hogy biztosítsa az ampermérő leolvashatóságát); 

• egyszerűbben reprodukálhatóvá tehető: a 19. és 20. ábrákat összehasonlítva 

megállapítható, hogy a javasolt új mérési módszer esetében a környezet befolyásoló 

hatása az eredeti elrendezéshez képest elhanyagolható. A különböző laboratóriumok által 

végzett vizsgálatok (és az azonos laboratóriumban, de különböző időpontokban elvégzett 

mérések) közötti eltérések az elrendezés zavarérzékenységének nagymértékű 

csökkenésének eredményeképp minimalizálhatók. 
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1. tézis: 

Igazoltam, hogy a vezetőképes öltözetek hatékonyságának vizsgálatára jelenleg alkalmazott 

modell – mely a szivárgási áramok arányára vezeti vissza az árnyékoló képesség 

meghatározását – nem alkalmas a lokálisan, vezetőképes öltözeten belül kialakuló, határérték 

feletti villamos erőterek detektálására. Felülvizsgáltam a hatékonyság vizsgálatára alkalmazott 

mérési elrendezést és megállapítottam, hogy annak reprodukálhatóságát számos környezeti 

paraméter befolyásolja; előfordulhat továbbá olyan gyakorlati eset is, amely nagyobb villamos 

erőtér által okozott igénybevételt jelent a szakszemélyzetre vonatkozóan, mint a mérés során 

vizsgált helyzetben. Felülvizsgáltam a jelenleg alkalmazott elrendezést és egy új modellen 

alapuló mérési eljárást dolgoztam ki annak hatékonyabbá, biztonságosabbá és 

következetesebbé tételére. Mérésekkel igazolt számítási eredmények alapján kimutattam, 

hogy az arc megfelelő, vezetőképes anyagból készült hálóval történő védelme nélkül a 

vezetőképes öltözetek annak ellenére teljesíthetik a nemzetközi szabvány villamos erőtér 

árnyékolására vonatkozó kritériumait, hogy azok belsejében normál munkakörülmények 

között is kialakulhat határérték feletti villamos térerősség [92], [98], [99], [100], [102], [103], 

[104], [105], [111], [112], [113].  
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4 Mágneses erőtér vizsgálata NaF FAM során 

4.1 Vezetőképes öltözetek árnyékoló hatásának vizsgálata 

A mágneses erőtér veszélyeinek mérlegelését a vezetőképes öltözetek mágneses indukcióra 

vonatkozó árnyékoló képességének vizsgálatával kezdtem. A BME Nagyfeszültségű 

Laboratóriumában e célból összeállított nagyáramú mérési elrendezést és annak elemeit a  

21. ábra mutatja be.  

A vizsgálat során alkalmazott nagyáramú transzformátor primer oldali feszültsége a  

0-250 V tartományban fokozatmentesen szabályozható. A rövidre zárt szekunder oldal maximális 

árama 3000 A, a támszigetelők közé pedig tetszőleges kötegelrendezésű sodrony beépíthető. A 

próbapálya körül kialakuló mágneses erőteret a vizsgálatok megkezdése előtt az M7. fejezetben 

leírtak alapján vizsgáltam. 

A méréshez használt próbabábut a sodronytól ±2 méterre (az áramvezető jobb és bal oldalán) 

helyeztem el. A próbabábun elhelyezett mérési pontok pontos helyét a 22. ábra mutatja be. Az 

eredményeket a 23. ábra-25. ábra foglalja össze; minden érték legalább 50, egymástól független 

mintavételezés átlagát jelenti (a vizsgálat során összesen több mint 1500 mérési pontot 

rögzítettem). 

A vizsgálat során a három – különböző gyártók által forgalomba hozott – egymástól eltérő 

kialakítású vezetőképes öltözet eredményeit („A”, „B”, illetve „C” azonosítók) és a védőruházat 

nélküli referencia-értékeket („R” azonosító) hasonlítottam össze egymással. A méréshez  

használt műszer típusa EMDEX II High Frequency/High Field [97], melyet a védőruházatokon belül 

felvett pontok esetében a vezetőképes öltözet és a próbabábu között helyeztem el. A feltüntetett 

értékek az „x”, „y”, és „z” irányú mágneses indukció-komponensek eredői. 



Göcsei Gábor 46 Doktori értekezés 

 

 

21. ábra. Nagyáramú mérési elrendezés (1 – 3000 A maximális áramú szekunder kör,  

2 – primer kör a szabályozó toroid transzformátorral, 3 – mérési pontok, 4 – adatkiértékelés és 

ellenőrzés) 

                     

22. ábra. Mérési pontok a védőruházatba öltöztetett próbabábu felületén (balról jobbra: fej, hát, törzs) 
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23. ábra. Mágneses indukció a sodronytól mért távolság függvényében (fej) 

 

 

24. ábra. Mágneses indukció a sodronytól mért távolság függvényében (hát) 
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25. ábra. Mágneses indukció a sodronytól mért távolság függvényében (törzs) 

 

Ahogy az a fenti grafikonok alapján is belátható, a vizsgált vezetőképes öltözetek esetében a 

védőruházatokon belüli és védőruházat nélkül mért (referencia) értékek hányadosa meg sem 

közelít egy olyan – pl. a villamos erőtér árnyékolására előírt – arányszámot, mely alapján 

kijelenthető lenne, hogy azok a kisfrekvenciás mágneses indukcióra vonatkozóan hatékony 

árnyékolást jelentenének3. Ahhoz azonban, hogy teljes bizonyossággal alá lehessen támasztani, 

hogy a vezetőképes öltözet a mágneses erőtér árnyékolása szempontjából elhanyagolható 

hatásfokkal rendelkezik, az adatsorok – következők szerinti – részletesebb vizsgálatára van 

szükség. 

A mérési hibák nagyságrendjének értékelése a hibakomponensek azonosítását követően 

lehetséges [114]. A vizsgált elrendezésben (a környezeti körülményeket állandónak tekintve) a 

mérési hibának három összetevője van: az első az árammérés beállításából, a második – szintén 

az áramméréshez kapcsolódóan – a beállított áramérték leolvasásából, a harmadik pedig a 

geometriai pontatlanságokból adódik (bár a mérési pontok sodronytól mért távolsága adottnak 

                                                      
3 vö. a villamos erőtér árnyékolására a 3.2. fejezetben részletesen bemutatott követelményekkel, melyek esetén 
előírás a 99% feletti árnyékolásra vonatkozó arányszám 
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tekinthető, a vezetőképes öltözetet viselő próbabábu ezeken a távolságokon véges hibával 

helyezhető el). 

Mindhárom hibakomponenssel kapcsolatosan a fő problémát az jelenti, hogy azok pontos értéke 

ismeretlen, így pedig a mérés teljes hibája sem határozható meg. 

A fenti ellentmondás feloldható a mért mágneses indukció értékeinek statisztikai eszközökkel 

történő elemzésével. A változók négyzetes eltérésén alapuló, (15) szerint számítható szórás (vagy 

más néven standard eltérés, σs) és annak négyzete (szórásnégyzet, variancia) a statisztikában az 

adatok „változékonyságának” leírására általánosan használt fogalmak: 

 

<# = =1> ?�@� − @̅	�0
�C� �15	 

 

ahol 

n a minta elemszáma, 

zi a vizsgált adatsor adott eleme, @̅ a szórás átlaga. 

 

A szórás átlaghoz viszonyított relatív értéke (variációs együttható) segítségével ez a 

változékonyság egy arányszámmal, százalékos értékben is kifejezhető [115]. A mágneses indukció 

mért értékeit az áramvezető sodronytól mért távolság és az elrendezés függvényében az M8. 

fejezet foglalja össze és a 26. ábra szemlélteti. Az eredmények alapján számított szórást, 

szórásnégyzetet, illetve relatív szórást a 4. táblázat foglalja össze. 
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26. ábra. A mért mágneses indukció-értékek aránya4 a mérési pont (fej/hát/törzs),  

illetve a sodronytól mért távolság (±2 m, 0,5 méteres osztásközzel) függvényében; 

A, B, C: vezetőképes öltözetek egyedi azonosítói, R: referencia 

4. táblázat. A mérési eredményeket jellemző szórás, szórásnégyzet és (százalékban kifejezett) relatív 

szórás értékek az áramvezető sodronytól mért távolság és a mérési pontok függvényében 

Távolság [m] 
Fej Hát Törzs 

σ σ2 σrelatív σ σ2 σrelatív σ σ2 σrelatív 

-2 1,08 1,16 1,21 2,85 8,13 3,58 2,19 4,79 2,14 

-1 4,27 18,21 1,71 8,16 66,63 3,35 8,29 68,69 2,37 

-0,5 7,64 58,31 1,44 18,97 359,83 3,79 16,65 277,38 2,28 

0,5 17,84 318,32 3,21 21,09 444,74 3,73 23,21 538,55 2,93 

1 5,78 33,37 2,10 8,93 79,72 3,33 8,75 76,64 2,27 

2 1,65 2,72 1,76 2,74 7,52 3,33 3,01 9,07 2,76 

Átlag 6,37 72,02 1,90 10,46 161,10 3,52 10,35 162,52 2,46 

 

                                                      
4 a mérések eredményeként adódó mágneses indukció-értékek egymáshoz viszonyított Bkisebb/Bnagyobb hányadosa, 
százalékban kifejezve 
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A táblázat adatai közül a mért értékek a relatív szórás százalékban kifejezet értékével 

jellemezhetők a legszemléletesebben: ezek mindhárom mérési pontra vonatkoztatott átlagértéke 

2,63%, mely alapján a vizsgált vezetőképes öltözetek és a (védőruházat nélküli) referencia mérés 

eredményei közti eltérések nem tekinthetők jelentősnek. Ezt a megállapítást kiegészítve azzal a 

ténnyel, hogy a legnagyobb és legkisebb mért indukció aránya a 27. ábra szerint minden esetben 

90,58% és 100% között mozog, kijelenthető, hogy a vizsgált vezetőképes öltözetek egyike sem 

biztosít jelentős védelmet a mágneses erőtérrel szemben. 

 

27. ábra. A mágneses indukció legkisebb és legnagyobb mért értékének százalékos aránya  

a sodronytól számított távolság és a mérési pontok függvényében 

4.2 A mágneses erőtér következtében az emberi testben kialakuló áramsűrűségek 

vizsgálata  

Az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ajánlását figyelembe véve arra 

az esetre vonatkoztatva, amikor a mágneses erőtér forrása a vizsgált, behatásnak kitett emberi 

szervezethez közel van5, megállapítható, hogy ilyen esetben az emberi testen belül kialakuló 

                                                      
5 „[…] for a very localized source with a distance of a few centimeters from the body […]” [32] 
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áramsűrűség nagyságát egyedi vizsgálatokkal kell meghatározni, arra általános iránymutatás nem 

adható [32]; az áramsűrűség maximális értéke 10 mA/m2 lehet. 

A nagyfeszültségű FAM során általánosan alkalmazott potenciálon végzett munkamódszer esetén 

a beavatkozó szerelő és a feszültség alatt álló eszköz távolsága gyakran elhanyagolhatóan kicsi; 

ilyen esetekben tehát az emberi test modellezése és az abban kialakuló áramsűrűség vizsgálata a 

kisfrekvenciás mágneses erőterek által okozott esetleges rizikófaktorok becslésének elfogadott 

és hatékony módja. 

A számítások során használt modellt az M9. fejezet mutatja be részletesen. A szimuláció 

eredményeit a 28. és a 29. ábra szemlélteti. 

 

 

28. ábra. Emberi testben kialakuló áramsűrűség a vezető környezetében;  

vezető távolsága az emberi testtől: 10 cm, vezetőben folyó áram: 2 kA 
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29. ábra. Kritikus áramsűrűségek az emberi testben a vezető környezetében; 

vezető távolsága az emberi testtől: 10 cm, vezetőben folyó áram: 2 kA 

 

Ahogy az ábrák alapján megállapítható, a vizsgált – hazai, gyakorlati példát bemutató – esetben 

is kialakulhatnak az emberi testben határérték feletti áramsűrűségek; az eredmények 

összhangban vannak a témában végzett korábbi vizsgálatok eredményeivel [116], [117], [118], 

[119], [120], [121], [122], [123]. 

A kisfrekvenciás mágneses erőterek emberi szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát a kritikus 

távolság- és áramértékek meghatározásával folytattam. Fontos megjegyezni, hogy a szimulációk 

az M9. fejezet szerinti elrendezésre (fázisonként egy vezető sodrony) vonatkoznak és nem 

tekinthetők általános irányelveknek; a mágneses erőteret, indukciót és az ezek hatására az emberi 

testen belül kialakuló indukált áramok nagyságát ugyanis számos külső hatás befolyásolhatja 

kisebb mértékben (ilyen például a kötegelrendezés, vagy a vizsgált elrendezés környezetében 

elhelyezkedő fémszerkezetek geometriája). A 30. ábra és 31. ábra az M9. fejezet szerinti 

elrendezés maximális áramsűrűség-értékeit szemlélteti az emberi testen belül a vezetőtől mért 

távolság, illetve a vezetőben folyó áram függvényében. A vizsgálat során alkalmazott pontos 

modellt a 81. ábra mutatja be. 
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30. ábra. Áramsűrűség a vezetőtől mért távolság függvényében  

állandó vezetőben folyó áram (2 kA) esetén 

 

 

31. ábra. Áramsűrűség a vezetőben folyó áram függvényében  

állandó vezetőtől mért távolság (10 cm) esetén 
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A számítások alapján megállapítható, hogy az áramsűrűség állandó (2 kA nagyságú) áram mellett 

17 cm vezetőtől mért távolság esetén, míg állandó (10 cm-es) vezetőtől mért távolságot 

feltételezve 1600 A áramnál haladja meg a kritikus 10 mA/m2 értéket. 

A két ábra kombinálásával az eredmények háromdimenziós grafikonon szemléltethetők: a  

32. ábra a vizsgált elrendezésre vonatkozóan szemlélteti a maximális áramsűrűség értékét mind 

a vezetőben folyó áram, mind pedig a vezetőtől mért távolság függvényében. A számítás ebben 

az esetben is az M9. fejezetben bemutatott 81. ábra szerinti elrendezésben történt. 

 

32. ábra. Áramsűrűség a vezetőben folyó áram és a vezetőtől mért távolság függvényében 

A 32. ábra analógiájára minden elrendezésre vonatkozóan definiálható egy, a biztonságos 

munkavégzést a kockázatos munkavégzéstől elválasztó egyenes, amely meghatározza azokat a 

kritikus távolság-áramérték kombinációkat, melyek kijelölik a munka végrehajthatóságának 

korlátját. Gyakorlati esetben a nagyfeszültségű távvezetékek árama monitorozható a teljes FAM 

beavatkozás során folyamatosan – célszerű tehát a fázisvezető sodronytól mért legkisebb 

megengedhető távolságot minden pillanatban a terhelőáram függvényében kifejezni. 
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A végeselem-szimuláció során használt (M9. fejezetben részletesen bemutatott) modell 

lehetőséget biztosít az emberi testben kialakuló áramsűrűség vizsgálatára a vezetőtől mért 

távolság és az áramerősség változtatásának függvényében. A 10 mA/m2-es határértékhez tartozó 

pontpárokat a 33. ábra szemlélteti. 

Bár a szimuláció mind az áram, mind pedig a vezetőtől mért távolság függvényében egy – 

gyakorlati szempontok figyelembe vételével meghatározott – tartományra korlátozódik, kellően 

nagyszámú mintára jó közelítéssel illeszthető egy matematikailag egyértelműen leírható egyenes. 

Az eredményeket napjainkban számos szoftver képes gyorsan és hatékonyan, különböző 

módszerekkel közelíteni. A vizsgált esetben több – az 5. táblázatban összefoglalt – mutató 

együttes mérlegelése alapján a lineáris görbeillesztés bizonyult optimálisnak. A 33. ábra a 

számított értékek mellett az így meghatározott egyenest is szemlélteti. 

Az eredmények közelítéséhez a MATLAB „Curve Fitting Toolbox” eszközét használtam, mely az 

illesztés jóságát különböző mutatók segítségével írja le [124]. 

 

5. táblázat. A görbeillesztés mutatóinak összefoglalása 

Mutató SSE6 R-négyzet 7 Súlyozott R-négyzet 8 RMSE9 

Érték 26,3736 0,9966 0,9963 1,5484 

 

                                                      
6 az eltérések négyzetösszege („the sum of squares due to error”) 
7 az tényleges és számított adatok korrelációjának négyzete 
8 az R2 mutató reziduumok szabadságfokával történő súlyozása 
9 az illesztés standard hibája („root mean squared error”) 
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33. ábra. A kritikus 10 mA/m2 áramsűrűség eléréséhez szükséges áramérték szemléltetése a vezetőtől 

mért távolság függvényében (számított értékek az adatokra illesztett egyenes ábrázolásával) 

 

Az illesztett egyenest a vizsgált példára vonatkozóan (16) írja le. A görbeillesztés  

– amellett, hogy kiküszöböli a végeselem-szimuláció hibáit, melyek a módszer sajátosságainak 

következtében még rendkívül finomra választott rácsosztás megválasztásával sem szüntethetők 

meg teljes mértékben – tetszőleges áramértékre és távolságra vonatkoztatva is lehetővé teszi az 

ahhoz tartozó kritikus távolság, illetve áramértéke meghatározását: 

 

19�.�! = 0,1297�D�99 − 92,912 �16	 
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ahol 

dlimit az a legkisebb távolság, amely az aktuális áramérték mellett lehetővé teszi a biztonságos 

 munkavégzést [mm], 

Ipill a fázisvezetőben folyó áram pillanatnyi effektív (mért) értéke. 

 

A mágneses indukció folyamatos kontrollálásán alapuló biztonságos munkavégzés újszerű 

modelljének fontosságát – a fázisvezető sodronyok közvetlen közelségéből gyakorlati 

munkavégzés során is adódó kockázatokat – a 34. ábra demonstrálja. A modellt a 35. ábra mutatja 

be; segítségével a bemutatott eljárást alkalmazva tetszőleges geometriára meghatározható az az 

egyenes, amely az áram pillanatnyi, mért értéke alapján on-line lehetővé teszi a munkavégzés 

mágneses indukcióra vonatkozó védőtávolságának, mint újszerű fogalomnak a bevezetését. Ezen 

a (dlimit) távolságon belül – adott terhelőáram esetén – a munkavégzés a beavatkozó szerelő 

testében kialakuló határérték feletti áramsűrűség miatt nem megengedett. 

 

 

34. ábra. NaF FAM a fázisvezető sodrony közvetlen közelében (ICOLIM 2014, Budapest) [125] 
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35. ábra. A mágneses indukció folyamatos ellenőrzésén alapuló, mágneses erőterek szempontjából is 

biztonságos feszültség alatti munkavégzés modellje 
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A nagyfeszültségű feszültség alatti munkavégzés technológiája a villamos erőtér árnyékolására 

kiemelten nagy hangsúlyt fektet: a potenciálon végzett munkamódszer esetén kötelezően 

alkalmazott – megfelelően kialakított – vezetőképes öltözetek a beavatkozás teljes időtartama 

alatt hatékonyan védik a szakszemélyzetet a határérték feletti villamos erőtér egészségre káros 

hatásaitól (részletesen ld. a 3. fejezetet). 

A 2.1. fejezetben leírtak alapján az ipari frekvenciás alkalmazások során a villamos és a mágneses 

erőterek élettani hatásait egymástól függetlenül kell mérlegelni. Míg a villamos erőtér elleni 

védekezésnek hazánkban is szigorú, szabványokban [90] is rögzített követelményei vannak, a 

mágneses erőtér potenciális élettani hatásait a jelenlegi gyakorlat alapján a munkavégzés előtt – 

és az alatt – általánosságban egyáltalán nem mérlegelik. 

A F3-4.2. fejezetben leírtak alapján ez a jelenleg alkalmazott szemlélet nem engedhető meg, 

hiszen gyakorlati körülmények között is számolni kell annak veszélyével, hogy a beavatkozó 

szerelő a vonatkozó határértéknél nagyobb mágneses indukciónak (áramsűrűségnek) van kitéve. 

A villamos erőtérrel szembeni megfelelő védekezés mellett – fentiek alapján – a mágneses erőtér 

által jelentett kockázatokat is minden NaF FAM beavatkozás esetén mérlegelni kell. A 

terhelőáram és az áramvezető sodronytól mért távolság függvényében meghatározható, a 

beavatkozó szerelő testében kialakuló áramsűrűség nagyságának vizsgálata minden beavatkozás 

megkezdése előtt javasolt: a mágneses erőtér nem-ionizáló jellege miatt határérték feletti 

áramsűrűségek még rövid időre sem engedhetők meg, mert azok kockázatot jelentenek a 

beavatkozó szerelő egészségére vonatkozóan. Szükség esetén a terhelőáramot a beavatkozás 

során folyamatosan monitorozni kell, kritikus esetben pedig a munkavégzést biztonságosan meg 

kell szakítani. 
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4.3 A mágneses erőterek árnyékolásának lehetséges módjai és a gyakorlati 

megvalósíthatóság korlátai 

A mágneses indukció elleni védekezés igénye már a NaF FAM technológiájának kidolgozása során 

megfogalmazódott: a 36. ábra például egy kísérleti fejlesztésű szerelőszéket mutat be a 

beavatkozó szerelő előtt elhelyezett transzformátorlemezzel [126]. A következőkben a mágneses 

erőtérrel szembeni védekezés lehetséges módjait mutatom be, feltüntetve azok gyakorlati 

használhatóságának korlátait a feszültség alatti munkavégzés szempontjából. 

 

36. ábra. Kísérleti fejlesztésű, a beavatkozó szerelő teste előtt transzformátorlemezt alkalmazó 

szerelőszék, mint a Dr. Csikós Béla által Magyarországon kidolgozott NaF FAM technológia része  

[127], [128] 
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4.3.1 Alternatív munkamódszerek alkalmazása 

A nemzetközi szakirodalom [116] határérték feletti áramsűrűség esetén megoldási javaslatént 

általánosan az áramvezető sodronytól mért távolság növelését – praktikusan tehát a távolból 

végzett munkamódszer alkalmazását – javasolja10. Ez a megoldás képes ugyan hatékonyan 

csökkenteni a beavatkozó szerelőre ható mágneses indukciót, azonban a potenciálon végzett 

munka előnyei ilyen esetben elvesznek: számos, a jelenlegi technológiával NaF FAM-ban 

végrehajtható, precíz mozdulatokat igénylő munka pedig egyenesen ellehetetlenül. Meg kell 

említeni továbbá, hogy a megfelelő biztonsághoz olyan hosszúságú minősített szigetelő rudak 

szükségesek, melyek kezelése erőteljes fizikai megterhelést jelent a beavatkozó szerelőkre 

vonatkozóan; a szigetelő tag hosszának alulméretezése súlyos balesetekhez vezethet (mint 

például a kandai Manitoba Hydro áramszolgáltató területén [27], [28]). 

Alternatív technológiaként felmerülhet a robotok használata is, azonban a dolgozat készítésének 

időpontjában (2016) ez a módszer még nem áll olyan fejlettségi szinten, hogy reális 

alternatívaként lehessen figyelembe venni a következő évtized(ek)re vonatkozóan [129], [130]. 

A robotok alkalmazása jelenleg elsősorban megfigyelési és állapotfelmérési célokat szolgál, 

azonban ez a kutatási irány a NaF FAM alkalmazások tekintetében is rendkívül ígéretes: számos 

vállalat foglalkozik ilyen eszközök fejlesztésével és a technológia korlátainak vizsgálatával  

(pl. Hydro-Québec, ld. 37. ábra) [131], [132], [133]. 

Ahogy az feszültség alatti munkavégzés esetén általánosságban igaz, amennyiben a körülmények 

nem teszik lehetővé az adott beavatkozás biztonságos végrehajtását FAM-ban, gondoskodni a 

korlátozó tényezők megszüntetéséről – jelen esetben például az munka kisebb áramterhelésű 

időszakra történő átütemezésével. Ha ez nem lehetséges, a munkát feszültségmentes állapotban 

kell elvégezni az 1.1. fejezetben részletezett műszaki és gazdasági hátrányok figyelembe vételével 

és azok megfelelő kezelésével. 

                                                      
10 „During bare-hand working in the 400 kV substation, the induced current density in the worker’s body can exceed 
10 mA/m2. Increasing the distance between the worker and the live conductor is recommended in this case. From 
the ergonomic point of view, the application of tools mounted on special sticks is necessitated in this case.” [116] 
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37. ábra. A Hydro-Québec LineScout robotja munkavégzés közben [134] 

4.3.2 Örvényáramok módszere 

A mágneses tér örvényáramokkal történő árnyékolásának alapelve Faraday indukciós törvényén 

alapul: 

E�0F = − GɸG� �17	 

ahol 

Uind az indukált feszültség [V], 

ɸ a fluxus [Wb], 

t az idő [s]. 

 

A Faraday-törvény integrális alakja alapján bármely zárt görbe által kifeszített felületen áthaladó 

fluxus időbeli változása villamos térerősséget indukál. Az egyenletben szereplő negatív előjel Lenz 

törvényének a következménye: eszerint az indukált feszültség által keltett áram minden 

pillanatban csökkenteni igyekszik a fluxus változását [135]. 
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A mágneses tér forrásmentes, tehát a villamos töltésekkel szemben mágneses töltés nem létezik, 

ennek következtében hatása sem semlegesíthető. A mágneses fluxusvonalak azonban ezzel 

szemben „eltéríthetők” egy jó vezetőképességű anyag használatával. 

A vezetőkben a mágneses erőtér hatására örvényáramok jönnek létre; ezek külső erőtérhez 

viszonyított ellentétes iránya miatt – egy ideálisan végtelen vezetőképességűnek feltételezett 

anyag esetén – elméletben lehetséges lenne a gerjesztő mágneses tér teljes árnyékolása kizárólag 

e jelenség felhasználásával. Ennek a megoldásnak azonban a gyakorlatban alapvetően két korlátja 

van: a gerjesztő frekvencia és a vezetőképesség. 

Végtelen vezetőképességű (zérus ellenállású) anyag nem létezik: bármely anyag belső 

ellenállásának eredményeképp az időben változó mágneses tér hatására indukálódó feszültség és 

az ennek következtében kialakuló örvényáram nagysága tehát folyamatosan csökken. 

Hagyományos vezetőképességű anyagok esetében több száz kilohertzes frekvencia alatt ez a 

megoldás nem használható eredményesen, ugyanis a disszipáció mértéke ellehetetleníti az 

árnyékolást [136], [137]. A módszer korlátaival kapcsolatosan kiemelendő, hogy az árnyékoló 

hatás növekedésével – megfelelően nagy frekvencia és vezetőképesség esetén – már az 

örvényáramok hőhatása sem elhanyagolható; ezt a törvényszerűséget számos ipari és háztartási 

alkalmazás során felhasználják: jó példa erre a jelenséget a ferromágneses anyagok hiszterézis-

veszteségével kombinálva megvalósító indukciós hevítés [138]. 

A gyakorlati korlátok közé sorolható továbbá, hogy míg bizonyos esetekben (például a 

transzformátor-gyártás során) a veszteségek minimalizálásának érdekében kifejezetten 

törekednek az örvényáram-veszteség csökkentésére, az e célból alkalmazott lemezelés hatása a 

vezetőképes öltözetek esetében különleges gyártástechnológiai eljárások nélkül is jelen van. Az 

örvényáramok módszere tehát a nagyfeszültségű FAM során alkalmazott elektrosztatikus 

védőruházatok esetében a ruházat „természetes lemezelése” következtében sem működhet 

hatékonyan. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy statikus, vagy statikushoz közeli mágneses erőtér esetén 

(ide értendő a villamos energetikában széles körűen alkalmazott 50, illetve 60 Hz frekvencia is) az 

örvényáramok módszere a mágneses indukció árnyékolására nem kellően hatékony. 
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Nagyobb frekvenciák esetén a mágneses erőtér vezető anyagra vonatkoztatott behatolási 

mélysége (18) alapján számítható [135]: 

 

I = J 2μ<( �18	 

ahol 

δ a behatolási mélység [m], 

σ a vezetőképesség [S/m], 

µ a mágneses permeabilitás [H/m]. 

Az összefüggés értelmében a frekvencia, a vezetőképesség és a permeabilitás növelésével a 

behatolási mélység csökken; a gyakorlatban tehát adott anyag esetén a frekvenciával fordítottan 

arányos vastagságú vezető réteg szükséges az azonos mértékű árnyékoló hatás eléréséhez. 

4.3.2.1 Szupravezetők alkalmazhatósága 

Szupravezető anyagok alkalmazásával a 4.3.2. fejezetben leírt árnyékolási mód elméletben 

kiterjeszthető akár statikus mágneses erőterekre is; az indukció csökkentésére vonatkozó kritikus, 

néhány száz kilohertzes frekvencia-korlát ugyanis ilyen esetben nem korlátozza az 

alkalmazhatóságot [139]. 

A jelenség magyarázata a szupravezető anyagok esetében fellépő Meissner-effektus [140], mely 

szerint az ideális szupravezető belsejéből a mágneses fluxus kiszorul.  

A leggyakrabban előforduló szupravezető anyagokra vonatkozó kritikus hőmérséklet-értékek 

[141] alapján megállapítható, hogy – míg számos elem kritikus hőmérséklete az abszolút nulla fok 

közelében mozog – léteznek ún. szobahőmérsékletű szupravezető ötvözetek is, melyek akár 150-

200 K közötti Tc értékekkel is rendelkezhetnek. A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából 

azonban még ezek is olyan alacsony hőmérsékletnek tekinthetők, melyeket a feszültség alatti 

munkavégzés során csak elméleti síkon lehetne huzamosabb ideig biztosítani. 
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4.3.3 Ferromágneses anyagok használata 

A mágneses erőtér 4.3.2. fejezetben bemutatott, örvényáramok módszerén alapuló árnyékolása 

– a fent leírtak alapján – néhány száz kilohertzes gerjesztő frekvencia alatt, hagyományos 

anyagválasztás mellett nem kellően hatékony. Ilyen esetekben (beleértve a villamos energetikai 

alkalmazásokat is) más megoldási módot kell találni. 

A gyakorlatban nagy permeabilitású, ferromágneses, jól mágnesezhető (µr>>1) anyagok 

alkalmazásával elérhető a külső mágneses erőtér csökkentése és annak megfelelő hatásfokú 

árnyékolása [137], [142]. 

Az árnyékolandó objektumot körülvevő ferromágneses anyagként [136] gyakran alkalmaznak 

főként vas és nikkel ötvözésével létrehozott ún. Mumetal anyagokat, melyeket speciálisan az 

érzékeny elektronikai eszközök statikus/kisfrekvenciás mágneses térrel szembeni árnyékolására 

fejlesztettek ki; ezek relatív permeabilitása a hagyományos anyagokénál jóval nagyobb értékeket 

is elérhet [143], [144]. 

Egy nagy permeabilitású anyagból készült zárt héj belsejében kialakuló mágneses erőtér nagysága 

(19) alapján határozható meg [145]: 

−LMN9#ő → 9μQ2μ R1 − S&TU�&TUV LQ �19	
 

ahol 

Hbelső a belső mágneses erőtér [A/m], 

H0 a külső mágneses erőtér [A/m], 

rgy a gyűrű belső sugara [m], 

Rgy a gyűrű külső sugara [m], 

µ0 a vákuum mágneses permeabilitása [H/m]. 
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Az összefüggés alapján megállapítható, hogy amennyiben a permeabilitás értéke a végtelenbe 

tart, a zárt héj belsejében kialakuló mágneses erőtér nagysága nullához konvergál. A 6. táblázat 

néhány kiválasztott anyag relatív permeabilitásának függvényében adja meg a külső mágneses 

erőtér 99%-os hatásfokú árnyékolásához11 szükséges gömb héjvastagságát arra az esetre 

vonatkozóan, ha a gömb belső sugarát 1 méternek tekintjük. 

 

6. táblázat. A külső mágneses erőtér 99%-os hatásfokú árnyékolásához szükséges falvastagság 

Anyag neve 

Relatív  

permeabilitás  

[146], [147] 

99%-os hatásfokú árnyékoláshoz 

szükséges falvastagság [cm] 

Mumetal 70 000 0,21 

Transzformátorlemez 7 600 1,90 

Acél 2 000 6,54 

Öntöttvas 500 19,26 

A 6. táblázat eredményei és a fajlagos tömeg ismeretében kiszámítható a 99%-os árnyékolási 

hatékonyság eléréséhez szükséges héjvastagság teljes tömege. Az adatokat a 7. táblázat foglalja 

össze. 

7. táblázat. A külső mágneses erőtér 99%-os hatásfokú árnyékolásához szükséges anyag tömege 

Anyag neve 
Fajlagos tömeg 

[kg/m3] [148] 

Árnyékolás teljes térfogatának 

tömege [kg] 

Mumetal12 8 679 232,61 

Transzformátorlemez13 7 627 1 786,23 

Acél 7 850 6 039,79 

Öntöttvas 7 400 14 683,08 

                                                      
11 a villamos erőtér árnyékolásának 3.2. fejezetben bemutatott analógiájára 
12 Cu 5%, Ni 75%, Cr 2% összetételt feltételezve [147] 
13 C 0,04%, Si 4%, Mn 0,1% összetételt feltételezve [147] 
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy – amellett, hogy a hatásos árnyékolás biztosításához 

az árnyékoló nagy permeabilitású vezetőképes buroknak teljes mértékben körül kell vennie a 

védendő objektumot, mely FAM alkalmazások során a munka gyakorlati ellehetetlenítését jelenti 

– nagy hatásfokú árnyékolás csak olyan nagy tömegű árnyékoló anyag beépítésével valósítható 

meg, amely hagyományos eszközökkel NaF FAM során nem kezelhető. 

Különleges alkalmazási célokra (pl. nagy pontosságot igénylő mérések) jelenleg is elérhetők a 

ferromágneses anyagokkal megvalósított árnyékolás elvén működő megoldások: ilyen például a 

Twinleaf MS-1 gyártmányú mágneses erőtér-árnyékoló berendezés, amely 106 nagyságrendű 

árnyékolási hatásfokkal rendelkezik [149]. 

4.3.4 Aktív árnyékolás 

Az aktív árnyékolási mód alapelve azonos a hangtechnikában széles körűen alkalmazott 

megoldással: a gerjesztő jel kioltható a külső zajokkal azonos amplitúdójú, de azokkal ellentétes 

fázisú jelet előállítva [150]. A távvezetékekben folyó ipari frekvenciás áram kvázistacionárius 

(lassan, periodikusan változó) mágneses erőteret hoz létre a fázisvezető sodronyok 

környezetében. A szuperpozíció elve alapján elméleti síkon lehetséges lenne az eredő mágneses 

erőtér árnyékolása egy 180 fokkal eltolt „árnyékoló” jel előállításával. 

A gyakorlati megvalósíthatóságot alapvetően az korlátozza, hogy – míg a hangtechnikai 

alkalmazások során a fülhallgatóba épített mikrofon és hangszóró pontszerűen semlegesíti a 

környezeti zajokat – FAM során az árnyékoló hatást a beavatkozó szerelő testének teljes felületén 

kell biztosítani. Ez amellett, hogy a test különböző pontjain különböző mértékű csillapításokat 

igényelne, az „árnyékoló” mágneses erőtér létrehozásához egy, az gerjesztőjellel azonos nagyságú 

áramot igényelne. 

A nagyfeszültségű távvezetéken folyó áram hatására létrejövő mágneses erőtér kioltása az 

ellenfázisú áram aktív úton történő előállítása mellett lehetséges lenne ugyan egyszerű 

fázistolással is, azonban az „árnyékoló” áram létrehozása ebben az esetben is akkora 

teljesítményű transzformátort, tekercset igényelne, amely a gyakorlati munkavégzést 

ellehetetlenítené. 
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4.4 A párhuzamos áramutak módszere 

4.4.1 A párhuzamos áramutakon alapuló árnyékolási mód elméleti hátterének bemutatása 

A 4.3. fejezetben összefoglaltam a mágneses erőtér csökkentésének lehetséges módjait és 

összefoglaltam azok gyakorlati korlátait feszültség alatti munkavégzés során történő 

alkalmazhatóságra vonatkozóan. A fejezetben tett megállapítások alapján kijelenthető, hogy 

egyik – más alkalmazási területen hatásosan működő – elv sem alkalmas közvetlenül a mágneses 

erőtér hatékony árnyékolására a FAM beavatkozások esetében. 

A F3-4.2. fejezetekben tett megállapítások alapján kijelenthető, hogy bár az emberi testben 

kialakuló áramsűrűség a nagyfeszültségű átviteli hálózat gyakorlati terhelésviszonyai mellett is 

meghaladhatja a vonatkozó határértéket, a villamos tér árnyékolására nagy hatásfokkal 

alkalmazott vezetőképes öltözetek a mágneses indukció hatékony csökkentésére nem 

alkalmasak. 

Mivel a beavatkozó szerelők egészségének veszélyeztetése semmilyen körülmények között nem 

engedhető meg, a mágneses erőtér árnyékolására olyan megoldási módszert kell találni, melynek 

alkalmazása a jelenleg alkalmazott FAM technológiák mellett sem ütközik gyakorlati korlátokba. 

Az árammal átjárt vezető környezetében a jobbkéz-szabály és az Ampére-törvény alapján 

meghatározható mágneses indukció alakul ki. Ha két vezetőben egymással megegyező irányú 

áram folyik, a vezetők közötti kialakul egy olyan, geometriától függő „árnyékolt” térrész, ahol a 

mágneses indukció elméletben teljesen megszüntethető (a 38. ábra szemléletesség kedvéért 

teljesen szimmetrikus terhelést mutat be). Ha ezt a geometriát úgy alakítjuk ki, hogy a beavatkozó 

szerelő a munkavégzés során a kioltott indukcióvonalak környezetében, a védett térrészben 

tartózkodjon, a mágneses erőtér ezzel a módszerrel gyakorlati körülmények között is 

eredményesen csökkenthető. Az így létrehozott „árnyékolás” alapvetően két, egymástól 

független hatás eredőjeként valósul meg. 
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Ha egy, a kiindulási állapotban Isum árammal terhelt áramvezető sodronyhoz egy alternatív 

áramutat – söntágat – csatlakoztatunk, az áram a vezetők ellenállásának és az átmeneti 

ellenállásoknak a függvényében fog megoszlani. Az áramosztást a szemléletesség kedvéért két 

ágra felírva [151] (20) adódik: 

�#ö0! = �#X. Y#-F -0TY#-F -0T + Y#ö0! �20	 

ahol 

Isönt a söntágban folyó áram [A], 

Isum az áramvezető sodronyban söntöletlen esetben folyó áram [A], 

Zsodrony az áramvezető sodrony impedanciája [Ω], 

Zsönt a söntág impedanciája [Ω]. 

 

Az áramút egészét figyelembe véve az átmeneti ellenállást a söntág impedanciájának részeként 

kell figyelembe venni: 

Y#ö0! = Y#ö0!,   #-F -0T + Yá!.N0N!� �21	 

ahol 

Zsönt, sodrony a söntág áramvezető sodronyának impedanciája [Ω], 

Zátmeneti az áramvezető sodrony és a söntág átmeneti (kontakt) impedanciája [Ω]. 

 

Az áramvezető sodrony és a söntág sodronyának impedanciája (2) szerint számítható; 

megfelelően megválasztott vezető-keresztmetszetek esetén ezek egyező hosszban jó közelítéssel 

egyenlőnek tekinthetők: megállapítható tehát, hogy a söntág által átvett áramot gyakorlatilag az 

átmeneti ellenállás értéke határozza meg. Az átmeneti ellenállás számítása a villamos 

kapcsolókészülékek tervezése során kiemelt fontosságú, emiatt azt már a villamos energetikai 

alkalmazások megjelenésétől kezdődően vizsgálták és számos összefüggéssel részleteiben is 

leírták [49]. A kontaktellenállás értékének megállapítására vonatkozóan az ilyen esetekben is 

alkalmazott, (22) szerinti összefüggést használtam: 
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Yá!.N0N!� ≈ �á!.N0N!� = 4:0T:&\0,1�0T-.ó^_`a`b �22	 

ahol 

Rátmeneti az átmeneti impedancia valós része [Ω], 

canyag az érintkező felületek anyagát jellemző konstans, 

Fnyomó az érintkező felületeket összenyomó erő [N], 

calak az érintkező felületek alakját jellemző konstans. 

 

Megjegyzendő, hogy léteznek olyan eszközök (pl. SensorLink Ohmstik), melyek alkalmasak a 

kötések átmeneti ellenállásának mérésére mikroohm nagyságrendben, feszültség alatti hálózat 

esetén is [152]. Ki kell emelni továbbá, hogy az átmeneti ellenállás értéke csökkenthető a 

kötésben részt vevő vezetők felületének megfelelő előkészítésével is. 

A vezetőben söntöletlen esetben folyó Isum áram csökkenése a vezető körül létrejövő mágneses 

erőtér csökkenését is eredményezi. A gondolatmenet egynél több söntág (kettőnél több áramút) 

esetére is tetszőlegesen kiterjeszthetők az áramutak számának növelése az egy ágban folyó 

áramok értékét csökkenti; a mágneses indukció értéke tehát fordítottan arányos az alkalmazott 

vezetők számával. 

Az eredő mágneses indukció csökkenésének másik oka az árnyékolt térrész geometriájával van 

összefüggésben. Azonos irányban folyó áramok és megfelelően megválasztott geometria esetén 

a vezetők közötti térrészben az indukció nagysága tovább csökkenthető, fokozva ezzel az 

árnyékolás hatékonyságát. 

A geometria-függő összetevő hatásfoka egy síkban elhelyezett vezetők esetén maximális, míg az 

árnyékolás áramosztás-függő komponense független a geometriától. Meg kell jegyezni, hogy a 

vezetők közötti térrészen kívül a mágneses erőtér komponensei hasonló okok miatt 

szuperponálódnak ugyan, azonban a mágneses indukció távolság-függése következtében ez a 

jelenség a kioltásnál jelentősen gyengébb mértékben jelentkezik. 
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A 38. ábra a fent bemutatott két hatás eredőjeként kialakuló védett („protected”, P) térrészt 

szemlélteti két vezetőt (egy söntágat) és szimmetrikus árameloszlást feltételezve. 

 

38. ábra. Mágneses indukció az áramvezető sodrony környezetében, a távolság függvényében  

Meg kell említeni, hogy a fenti jelenség a fázisonként több vezetőt tartalmazó távvezetékek 

esetén a sodronyok közötti térrészben természetes módon is létrejön; a magyarországi átviteli 

hálózat 400 kV-os távvezetékeinek nagy része kettős kötegelrendezésű (kivétel az Országhatár-

Sajószöged-Göd, az Albertirsa-Göd I-II., illetve az Albertirsa-Martonvásár I-II. vonalak kezdeti 

szakasza). 
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4.4.2 Kockázatok értékelése 

Minden munkamódszer esetén – így a párhuzamos áramutak, mint a mágneses erőtér 

árnyékolására a 4.4.1. fejezetben leírtak alapján alkalmas technológia során is – az biztonságot 

alapvetően az határozza meg, hogy a kockázatokat megfelelően felismerjük és kezeljük. Egy 

megoldás csak akkor tekinthető elfogadhatónak, ha az általa jelentett kockázat nem rontja az 

adott munkamódszert eredően jellemző biztonsági tényezőt, tehát az általa jelentett esetleges 

többletkockázatok hatékonyan csökkenthetők. 

Fenti megfontolás alapján jelen fejezetben sorra veszem a bemutatott technológia biztonság 

szempontjából jelentkező kritikus pontjait és bemutatom az azok megfelelő kezelésére vonatkozó 

megfontolásokat, alapelveket. 

4.4.2.1 Határérték feletti mágneses erőtérrel kapcsolatos kockázatok 

A mágneses erőtérrel szembeni védekezés vizsgálata során kiemelt fontosságú a határérték feletti 

indukcióval kapcsolatos kockázatok mérlegelése. A hatások 2.1. fejezetben részletesen 

bemutatott nem-ionizáló jellege miatt határértéket meghaladó behatás még rövid időre sem 

engedhető meg. 

Amennyiben a 35. ábra folyamatábrája szerint már a munka megkezdése is alternatív áramutak 

kialakítását igényli, az áramvezető sodrony megközelítése is határérték feletti mágneses indukciót 

eredményezne a beavatkozó szerelőre vonatkozóan. A söntágak létrehozására ilyen esetben a 

távolról végzett munkamódszer során alkalmazott eszközökkel és manipulátorokkal van 

lehetőség [153], [154] (39. ábra). 

 

 

39. ábra. KöF FAM-ban széles körűen alkalmazott horgos rúd (balra) és elsősorban KöF söntkábeleken 

használt, FAM rúddal is működtethető szorítóberendezés (jobbra)  
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A határérték feletti mágneses erőtérre vonatkozó kockázatok mérlegelése során meg kell említeni 

továbbá azt az esetet is, amikor az átvitt teljesítményre vonatkozó trendek a 35. ábra szerint azt 

jelzik, hogy a söntág kialakítása várhatóan még a beavatkozás során szükségessé válik. Ilyenkor  

– az egyszerű megvalósíthatóság szempontjait figyelembe véve – javasolt az áramút potenciálon 

végzett munkamódszerrel történő kialakítása még a kritikus áramérték átlépése előtt. A kritikus 

áramértéket minden esetben az adott összeköttetés terhelést jellemző paramétereit figyelembe 

véve célszerű megválasztani. A rövid idejű egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében javasolt 

továbbá egy ún. „riasztási” érték definiálása is, mely a tényleges határértéknél minden esetben 

kisebb áram kell, hogy legyen. 

4.4.2.2 A söntágban folyó árammal kapcsolatos kockázatok 

A 4.4.1. fejezetben részletesen bemutatott átmeneti ellenállások vizsgálata helyett gyakorlati 

szempontból célravezetőbb a fázisvezető sodrony, illetve a söntág áramának közvetlen mérése. 

Erre a célra például középfeszültségű FAM során is széles körűen alkalmaznak nyitott vasmagos 

rádiófrekvenciás árammérőket, melyeknek létezik nagyfeszültségű hálózaton alkalmazható 

változata is (pl. SensorLink Ampstik, 40. ábra) [155]. 

 

 

40. ábra. Feszültség alatti hálózaton használható ellenállás-mérő műszer (Ohmstik, balra) és nyitott 

vasmagú rádiófrekvenciás árammérő műszer (Ampstik, jobbra) a SensorLinktől [152], [155] 
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Gyakorlati esetben feltételezhető, hogy a söntág által átvett áram a fázisvezető sodrony 

áramának 30%-át meghaladja, azonban annak 50%-át nem éri el. Az alsó korlát a KöF FAM 

szabályrendszerén alapul: a vonatkozó Munkavégrehajtási feltételek szerint söntkábel 

alkalmazása esetén a söntágnak a fázisvezető sodronyban folyó áram legalább 30%-át át kell 

vennie ahhoz, hogy a beavatkozást el lehessen kezdeni [11], [10], [9]; a söntkábel hálózatra 

történő csatlakoztatását gyakorlati körülmények között a 41. ábra szemlélteti. A felső korlát 

megállapítása során feltételeztem, hogy a söntág nem rövidebb, mint az átsöntölt szakasz, az 

átmeneti ellenállás mindkét érintkezési ponton nullánál nagyobb, a sönt keresztmetszete pedig 

nem nagyobb a fázisvezető sodrony keresztmetszeténél. 

 

 

41. ábra. Söntkábel elhelyezése a hálózaton kombinált KöF FAM munkamódszert alkalmazva  

az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport budapesti tanpályáján 
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További kockázatot jelenthet, ha a söntág és az áramvezető sodrony közti villamos kapcsolatot 

biztosító kötőelem a nem megfelelő nyomatékkal történő meghúzás következtében meglazul: 

ekkor a (22) alapján számítható átmeneti ellenállás nő, a söntágban folyó áram pedig csökken, 

rontva ezzel a védelem hatásfokát. Az ilyen jellegű kockázat alapvetően a meghúzási nyomaték 

ellenőrzésével, vagy a söntágban elhelyezett állandó rádiófrekvenciás árammérő alkalmazásával 

kezelhető. Utóbbi megoldás – kombinálva egy, a főágban elhelyezett árammérő műszerrel – 

alkalmas lehet az áramok arányának, így a védelem hatásfokának folyamatos, on-line 

kiértékelésére is például egy, a munkahely környezetében elhelyezett, az árammérőkkel történő 

kommunikációra képes számítógép segítségével. 

A söntágban folyó áramokkal kapcsolatos további kockázati tényezőként kell számításba venni azt 

a lehetőséget, mely szerint a söntág árama a vezetőképes öltözeten keresztül folyik. Ez a helyzet 

abban az esetben alakulhat ki, ha a söntágban elhelyezett vezető egyik vége már rögzítve van az 

áramvezető sodronyhoz, a másik vége pedig villamos kapcsolatba kerül a rögzített potenciálú 

vezetőképes öltözetet viselő beavatkozó szerelővel: ilyen esetben a vezetőképes öltözet a 

potenciálkapcson át záródó áramút részévé válik. A vezetőképes öltözet-potenciálkapocs áramút 

a kis érintkező felületeket összenyomó erő miatt nagy átmeneti ellenállást – ezáltal az áramvezető 

sodronynál kedvezőtlenebb áramutat – jelent. Ennek megfelelően az ilyen jellegű kockázatok 

indirekt úton kezelhetők az alábbiak szerint. 

A vezetőképes öltözeteket maximálisan 1 amper nagyságú áram vezetésére tervezik [90]; ezeket 

a követelményeket (rögzített potenciálkapcsot feltételezve) a sodrony-védőruházat-

potenciálkapocs-sodrony áramútra vonatkozóan határozzák meg. A 42. ábra szerinti vázlat 

alapján14 megállapítható, hogy amennyiben a vezetőképes öltözet és a potenciálkapocs 

impedanciája (ellenállása) mellett a söntág nem negatív ellenállása is megjelenik a körben, mint 

soros elem, az az áramot a tervezési értéknél kisebb értékűre korlátozza. 

 

                                                      
14 (22) alapján az ábrán az impedanciák rezisztív komponensei szerepelnek 
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42. ábra. Az áramvezető sodrony-vezetőképes öltözet-potenciálkapocs áramút szemléltetése söntág 

nélküli esetben (balra) és söntág alkalmazása során (jobbra) 

4.4.2.3 A söntág áramának megszakításából adódó kockázatok 

Egy áramkör megszakítása során gyakorlati körülmények között minden esetben kialakul villamos 

ív (ez csak elméleti síkon, nulla idő alatti megszakítással, végtelen gyorsan mozgó érintkezőkkel 

rendelkező kapcsolókészülékkel lenne elkerülhető). Az áramkör megszakítása során kialakuló ív 

paramétereit a bontási pont feszültség- és áramviszonyai határozzák meg. A kialakuló ív jellemzőit 

– például annak ívfeszültség-íváram, ívfeszültség-ívhossz karakterisztikáit – alapvetően a 

fázishelyzet és az megszakítandó áram nagysága befolyásolja. Az ív megszakítása szempontjából 

optimális fázishelyzet környezetében történő kontrollált áramút-bontás rendkívül nehéz feladat, 

FAM munka során pedig gyakorlatilag nincs lehetőség ennek a befolyásoló tényezőnek a 

figyelembe vételére. Ilyen tekintetben tehát a legrosszabb lehetőséget – az áram és feszültség 

közötti 90°-os fázistolást és feszültség-nullátmenetben történő áramkör-bontást – kell 

feltételezni. 

Az söntág bontásának pillanatában a teljes áram az áramvezető sodronyban és söntágban folyó 

áramok összegéből adódik; a két áramút feszültsége megegyezik. A söntág impedanciája az ív 

kialakulásának pillanatától kezdődően két komponensből áll: a vezető impedanciájából és az ív 

ellenállásából. Fentiek alapján a söntág megszakításának pillanatára vonatkozóan (23) írható fel: 

 

Y#ö0! = Y#ö0!,c + �#ö0!,í = '# − 'í�#ö0! + 'í�#ö0! �23	 
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ahol 

Zsönt, Z  a söntág vezetőjének impedanciája [Ω], 

Rsönt, ív  a söntágban kialakuló villamos ív ellenállása [Ω], 

Us az átsöntölt szakasz és a söntág feszültsége [V], 

Uív az ívfeszültség [V], 

Isönt a söntágban folyó áram [A]. 

 

Ahogy az áramkör megszakad és a villamos ív kialakul, annak hosszának növelésével az 

ívfeszültség is növekedni kezd; a megnövekedett feszültség hatására csökkenő íváram (a 

söntágban folyó áram részeként) a (23) szerinti impedancia mindkét komponensének – így az 

eredő impedanciájának – növekedését eredményezi. Az impedancia növekedésének (az áram 

csökkenésének) az ív stabilitása szab határt: ezt követően az ív kialszik és visszaáll a normál 

üzemállapot. 

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a söntölt ív megszakítása csak abban a szélsőséges 

esetben jelenthet veszélyt, ha az átsöntölt szakasz impedanciája nagyságrendekkel meghaladja a 

söntág (csatlakozási pontokkal együtt figyelembe vett impedanciáját). Gyakorlati esetben [156] 

ez nem jelent reális kockázatot. 

4.4.2.4 Villamos szilárdsággal kapcsolatos kockázatok 

Az áramvezető sodrony(ok) és a söntág(ak) közti árameloszlást alapvetően a 4.4.1. fejezetben 

bemutatott impedancia-viszonyok határozzák meg. Mivel azonban villamos ív nem csak áramutak 

megszakításával, de dielektromos úton is kialakulhat [157], vizsgálni kell annak lehetőségét is, 

hogy az átmeneti állapotokban átütés, átívelés alakul ki – elsősorban a levegőben, mint a vizsgált 

elrendezést körülvevő szigetelőanyagban. 

A nagyfeszültségű FAM során az áramütés elleni védelem alapja az, hogy a beavatkozó szerelő 

egynél több eltérő potenciálú ponttal történő érintkezését a levegőben, mint szigetelőanyagban 

a tér minden irányában tartandó, megfelelően megválasztott védőtávolságok gátolják meg. 

Természetesen abban az esetben, ha – például egy szigetelő környezetében – két szigetelőanyag 
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határfelületéről van szó, az átütés veszélye mellett az átívelés kialakulásának kockázatát is 

mérlegelni kell. 

A rendelkezésre álló távolságok alapján engedélyezett és tiltott műveleteket az egyes 

elrendezésekre vonatkozóan a nagyfeszültségű FAM típustechnológiái (TT) határozzák meg. A  

NaF TT ennek megfelelően figyelembe veszi a sodronyra helyezett vezetőképes platform  

(pl. szerelőkocsi, ld. a 43. ábra) és az azon elhelyezkedő beavatkozó szerelő által létrehozott 

belógást is. 

 

43. ábra. Potenciálon végzett munkamódszer során alkalmazott szerelőkocsi a  

BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában 

Az alkalmazott sönt hosszát javasolt úgy megválasztani, hogy még abban az esetben se 

közelíthesse meg veszélyes mértékben a tőle különböző potenciálú pontokat, ha egyik vége a 

fázisvezető sodronyhoz van csatlakoztatva, másik vége pedig egy, a munkavégzés során 

elkövetett hiba következményeként szabadon lóg. A BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában 

végzett mérések alapján megállapítható, hogy egy NaF FAM során hazánkban jelenleg tipikusan 

alkalmazott szerelőkocsi magasságára vonatkozóan a 0,9 méteres érték figyelembe vétele jó 

közelítésnek tekinthető; ez alapján az áramvezető sodronyon elhelyezett sönt maximális hosszára 
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vonatkozóan is ennek az értéknek az alkalmazása javasolható. A beavatkozás során gondoskodni 

kell továbbá arról, hogy a sönt egyik vége mindig fixen rögzítve legyen. 

Sönt alkalmazása során minden esetben ellenőrizni kell továbbá, hogy a beavatkozó szerelő, a 

munkaállás és a szerszámok együttes súlya a sönt által jelentett többlet-súlyt figyelembe véve is 

a tervezési értékek alatt maradjon. A söntág fizikai paramétereinek (javasolt hosszúság, 

keresztmetszet, az energetikában a vezetőkre vonatkozóan általánosan alkalmazott 

anyagjellemzők és áramvezető sodrony kialakítási módok, stb.) figyelembe vételével 

megállapítható, hogy az eszköz súlya nem esik a munkaállás súlyra vonatkozó tervezési értékének 

nagyságrendjébe, így nem szab gátat a gyakorlati alkalmazhatóságnak. 

4.4.2.5 Potenciál-eloszlással kapcsolatos kockázatok 

A hálózaton elhelyezett söntággal kapcsolatos egyik fontos tisztázandó kérdés annak 

szigetelésére vonatkozik. Bár a 41. ábra által szemléltetett középfeszültségű példa során a 

söntkábel minősített szigetelő bevonattal rendelkezik, erre csak abban az esetben van szükség, 

ha a munkamódszer alapelve megköveteli a feszültség alatt álló pontok teljes villamos 

elválasztását a beavatkozó szerelőtől. A potenciálon végzett munkamódszer alapelve ezzel éles 

ellentétben áll: ebben az esetben a biztonságot éppen az garantálja, hogy a munkahely 

potenciálja – a megközelítést követően – a lehető legkisebb ellenállású vezetőképes 

összeköttetéssel legyen csatlakoztatva a munkába vett feszültség alatt álló berendezéshez. 

Feszültségmentesítés során alkalmaznak emellett nem minősített szigeteléssel ellátott, de burkolt 

vezetőket is: a földelő-rövidrezáró eszközök földpotenciálú hozzávezetései például általában 

olyan rézsodratok, melyeket átlátszó védőréteg vesz körül [158] (44. ábra). Erre azért van szükség, 

mert ilyen eszközök esetén a szemrevételezésen kívül más ellenőrzést (pl. villamos 

szakadásvizsgálatot) nem végeznek. 

A jelenleg vizsgált alkalmazás során a sodrony szakadásának kimutatására – ezzel a technológia 

hatásfok-csökkenésének detektálására – a 4.4.2.2. fejezetben leírtak szerinti árammérés 

alkalmas. 
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44. ábra. Átlátszó burkolattal ellátott rézsodrat földelő-rövidrezáró eszközökhöz. 

Fentiek alapján megállapítható tehát, hogy a párhuzamos áramutak módszerének alkalmazása 

során kialakított söntág áramvezető sodronyát nem szükséges sem minősített szigeteléssel, sem 

pedig burkolással15 ellátni: burkolatlan esetben azonban azt kell vizsgálni, hogy a vezetőben 

milyen körülmények között alakulhat ki olyan potenciálkülönbség, amely a beavatkozó szerelő 

biztonságát veszélyeztetheti. 

A potenciálkülönbség szempontjából legkedvezőtlenebb eset az, ha a beavatkozó szerelő a söntág 

két végét érinti egyidejűleg: (2) alapján állandó fajlagos ellenállást és keresztmetszetet 

feltételezve ugyanis ebben az esetben lesz a vezető hosszának, így ellenállásának értéke 

maximális, tehát az azon eső feszültség ekkor a legnagyobb. 

Tételezzük fel, hogy a söntágban a nagyfeszültségű hálózatok fázisvezetőinek egyik jellemző 

sodronytípusát alkalmazzuk: a példa során ezzel a biztonság javára tévedünk, hiszen a 

gyakorlatban a mechanikai szilárdságért felelős acél szálak ilyen rövid szakaszon elhagyhatók, 

helyettük például jobb vezetőképességű, így kisebb ellenállású alumínium alkalmazható a vezető 

teljes keresztmetszetében. 500/65 jelű ACSR sodrony alkalmazását feltételezve 0,0585 Ω/km 

ellenállással számolhatunk [156]. Ha figyelembe vesszük, hogy a vezető hossza a  

4.4.2.4. fejezetben tett javaslatok alapján maximálisan 0,9 méter lehet, annak teljes hosszára 

vonatkoztatva az ohmos ellenállás értéke 52,65 µΩ-nak adódik. Ahhoz, hogy a söntágban eső 

                                                      
15 a mechanikai jellegű sérülések elkerülése érdekében ilyen alkalmazás esetén is javasolt (átlátszó) védőburkolat 
használata 
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feszültség az élettani hatások szempontjából kritikus törpefeszültség 50 Hz frekvenciára 

vonatkozó 50 V-os értékét [8] meghaladja, ezen a szakaszon (az impedancia képzetes részét 

elhanyagolva) 949,67 kA áramra lenne szükség – ez normál üzemi körülmények közt 

egyértelműen lehetetlen. 

4.4.2.6 Kapacitív áramokra vonatkozó kockázatok 

A vezetőképes öltözetekre vonatkozóan hazánkban jelenleg hatályban lévő szabályozás  

(MSZ EN 60895) [90] a védőruházatok tartós áramvezető képességére vonatkozóan – annak 4.2.3. 

és 5.3. fejezetei alapján – 1 amper terhelőáram 15 percen át történő vezetését követeli meg a 

védőruházat károsodása nélkül; a 45. ábra egy, a BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában végzett 

hőkamerás mérést mutat be különböző típusú vezetőképes anyagok esetén. 

Nagyfeszültségű FAM során a védőruházatot a fázisvezető sodrony megközelítése során éri a 

legjelentősebb villamos kisülés általi igénybevétel: a potenciálkapocs vezetőre történő 

csatlakoztatását megelőzően ugyanis a ruházat és a sodrony közti potenciálkülönbség a levegő, 

mint szigetelőanyag kapacitásán egyenlítődhet ki. 

 

      

45. ábra. Különböző típusú vezetőképes öltözetek anyagának áramvezetési képesség-vizsgálata a  

BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában: mérési elrendezés (balra) és hőkamerás felvétel (jobbra) 
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A kapacitív áramok pontos nagysága nehezen számítható; értékük nagyban függ például a 

munkavégzés során folyamatosan változó elrendezés geometriájától. 

A söntág alkalmazása során kialakuló villamos kisülésekre vonatkozó kockázatokat a fent leírtak 

miatt indirekt módon célszerű megközelíteni: amennyiben a vizsgált elrendezés kapacitása 

kisebb, mint a referencia-értékként használható szabvány szerinti kapacitás, a lebegő potenciálú 

söntág megközelítése során kialakuló kisülés energiája a vezetőképes öltözetekre vonatkozó 

tervezési értékek alatt marad – tehát az ilyen esetben is alkalmas a beavatkozó szerelő védelmére. 

Ha feltételezzük, hogy a fázisvezető sodrony és az elektródok közötti távolság adott, valamint az 

elrendezést körülvevő dielektrikum mindkét vizsgált esetben azonos, belátható, hogy az 

elrendezés kapacitását a sodronyhoz közelített elektród felülete fogja meghatározni.  

Mivel a söntág vezetőjének felülete gyakorlati körülmények között biztosan nem haladja meg az 

emberi test felületének nagyságát, kijelenthető, hogy a sönt fázisvezető sodronyhoz történő 

közelítése kisebb kapacitású elrendezést hoz létre, mint a NaF FAM munka során figyelembe vett 

szabványos, tervezési érték. 

A kisebb kapacitás nagyobb impedanciát jelent, így az azon át folyó áram értéke azonos 

feszültségviszonyok mellett csökken; indirekt módon belátható tehát, hogy az így létrejövő 

kisülések nem jelentenek a munkavégzésre vonatkozóan többlet-kockázatot. 

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a söntág csak rögzített potenciálú vezetőképes öltözet esetén 

alakítható ki (több, egymástól független kapacitív áram együttes hatásával így nem kell számolni). 
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4.4.3 Kockázatok összefoglalása 

A párhuzamos áramutak módszerének gyakorlati implementálhatóságára vonatkozó, 4.4.2. 

fejezetben ismertetett kockázati tényezőket a 8. táblázat fogalja össze. A leírtak alapján 

megállapítható, hogy a módszer nagy biztonsággal alkalmazható, mert nem jelent olyan mértékű 

többlet-kockázatot a párhuzamos áramutak alkalmazása nélküli esethez képest, mely a 

beavatkozó szerelők biztonságát a munkavégzés során a megengedettnél nagyobb mértékben 

veszélyeztetné. 

Megjegyzendő, hogy a teljes típustechnológia alkalmazhatóságára vonatkozó teljeskörű 

kockázatelemzés meghaladja jelen dolgozat korlátait; a 4.4.2. fejezet – a témának megfelelően – 

kizárólag a villamos jellegű rizikofaktorokat mérlegeli. Az egyéb (mechanikai, tévesztésből adódó, 

környezeti, stb.) veszélyforrások értékelésére számos, a nemzetközi gyakorlatban széles körűen 

alkalmazott iránymutatás áll rendelkezésre (pl. ISO 12100 [159]). 
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8. táblázat. A párhuzamos áramutak kialakítása során figyelembe vett kockázatok  

fő veszélyforrásainak és azok kezelési módszereinek összefoglalása 

Kockázat Fő veszélyforrás Kezelési módszer 

Határérték feletti mágneses erőtérrel 

kapcsolatos kockázatok 

A söntág csatlakoztatása előtt kialakuló 

határérték feletti áramsűrűség 

Prediktív figyelmeztetési fokozatok 

alkalmazása; beavatkozás minősített 

szigetelő rudakkal 

A söntágban folyó árammal kapcsolatos 

kockázatok 

A söntág nem folytonos;  

a védelem nem hatásos 

Ellenőrzés (pl. nyitott vasmagos 

árammérő alkalmazásával) 

A söntág villamos kötése meglazul 

Nyomaték ellenőrzése; söntágban és 

áramvezető sodronyon elhelyezett 

áramváltók jelének on-line elemzése 

A söntág árama a vezetőképes öltözeten 

át folyik  

Nincs szükség további intézkedésekre, 

gyakorlati esetben nem jelent reális 

kockázati tényezőt (az söntág 

impedanciája korlátozza az áramot) 

A söntág áramának megszakításából 

adódó kockázatok 

A söntág bontása során  

villamos ív alakul ki 

Nincs szükség további intézkedésekre, 

gyakorlati esetben nem jelent reális 

kockázati tényezőt (csak extrém nagy 

ellenállású fázisvezető sodrony esetében 

fordulhat elő) 



Göcsei Gábor 86 Doktori értekezés 

Kockázat Fő veszélyforrás Kezelési módszer 

Villamos szilárdsággal kapcsolatos 

kockázatok 

A söntág veszélyes mértékben 

megközelíti a fázisvezető sodronytól 

különböző potenciálú pontokat 

A munkaállás teljes súlyának ellenőrzése 

a FAM beavatkozás megkezdése előtt; 

söntág maximális hosszának korlátozása 

Potenciál-eloszlással kapcsolatos 

kockázatok 

A rögzített potenciálú munkahely 

közelében veszélyes mértékű 

potenciálkülönbség alakul ki 

Nincs szükség további intézkedésekre, 

gyakorlati esetben nem jelent reális 

kockázati tényezőt (csak a NaF hálózatok 

jellemző terhelésénél több 

nagyságrenddel nagyobb áramok esetén 

jelent kockázatot) 

Kapacitív áramokra vonatkozó kockázatok 

A söntág közelítése során kialakuló kisülés 

árama meghaladja a vezetőképes öltözet 

áramvezető képességére vonatkozó 

tervezési értékeket 

Nincs szükség további intézkedésekre, 

gyakorlati esetben nem jelent reális 

kockázatot (az elrendezés kapacitása 

korlátozza az áramokat) 
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4.4.4 Az árnyékolás hatásosságának vizsgálata végeselem-szimulációval és laboratóriumi 

mérésekkel 

A párhuzamos áramutak módszerét – mint a mágneses erőtér elleni védekezésre gyakorlati 

körülmények között is alkalmazható megoldást – és az alkalmazás során jelentkező kockázati 

tényezőket a 4.4.1-0. fejezetekben mutatom be. 

Az árnyékolás 4.4.1. fejezetben bemutatott elméletének hatásfokát mind szimulációs 

eszközökkel, mind pedig gyakorlati körülmények között, laboratóriumi mérésekkel is 

ellenőriztem. A végeselem-szimuláció alapjául szolgáló modell a laboratóriumban összeállított 

mérési elrendezésen alapult, melyet az M10. fejezet mutat be részletesen; az áramkört a 46. ábra 

szemlélteti. 

 

46. ábra. Nagyáramú mérési elrendezés a párhuzamos áramutak hatásfokának gyakorlati vizsgálatára a 

BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában 
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A vizsgálatok során az áramértékeket úgy határoztam meg, hogy azokat még a laboratóriumi 

környezetben is könnyen kezelhető – jellemzően középfeszültségen alkalmazott – 95 mm2 

keresztmetszetű sodronyok is képesek legyenek a vizsgálat időtartama alatt károsodás nélkül 

vezetni. A mérések és a szimuláció során a főág áramát ennek megfelelően 200 ampernek 

választottam. 

A laboratóriumi vizsgálatok egyik fő kérdése, hogy az áramvezető sodrony és a söntágak között 

kialakított erősáramú kapcsolat a gyakorlatban a főág áramának mekkora részét képes átvenni. A 

szimuláció során ezt az adatot bemeneti paraméterként kezeltem; az áramok értékét tényleges 

laboratóriumi mérések alapján állapítottam meg. Az eredményeket a 9. táblázat foglalja össze. 

9. táblázat. Az áramok eloszlásának mért értékei 1, 2, valamint 3 áramút esetén 

 Ifőág [A] Isönt,1 [A] Isönt,2 [A] 

1 áramút 

200 

  
150 

100 

50 

2 áramút 

(1 söntág) 

200 75,9 

 
150 55,9 

100 37,2 

50 18,2 

3 áramút 

(2 söntág) 

200 46,1 75,2 

150 34,1 55,7 

100 22,8 37 

50 12,8 20,8 

 

A táblázatban szereplő áramértékeket szemléletes formában, a főágbeli (teljes) áramértékhez 

viszonyítva a 47. ábra foglalja össze. Az adatok alapján megállapítható, hogy míg két áramút (egy 

söntág) esetén a söntágban átlagosan a kör teljes áramának 37,2%-a folyt, három áramút 
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alkalmazása során (két söntággal) a külső ágban a teljes áram 38,3%-a, a belső ágban pedig a külső 

ág áramának 61,42%-a (a teljes kör áramának 23,5%-a) folyt. A mérések tehát megerősítették a 

4.4.2.2. fejezetben leírtakat, mely szerint egy söntág árama gyakorlati esetben a kör teljes 

áramának 30 és 50%-a között mozog. 

 

      

47. ábra. A belső- és külső söntág által átvett áramok főágbeli áramokhoz viszonyított aránya 3 áramút 

esetén (balra), illetve a söntág áramának főágbeli áramokhoz  

viszonyított aránya 2 áramút esetén (jobbra) 

A laboratóriumi mérések során meghatározott áramértékek, mint bemeneti paraméterek alapján 

konfigurált végeselem-szimuláció eredményeit a  

48. ábra mutatja be mind a söntág nélküli, mind pedig az egy, illetve két söntágat tartalmazó 

esetre vonatkozóan. 

Ahogy az ábra alapján is látható, az áramutak számának növelésével a vezetők körüli mágneses 

indukció értéke jelentősen csökken. Megfigyelhető továbbá a 38. ábra szerinti, sodronyok közti 

védett tér kialakulása is, mely a mágneses indukció párhuzamos áramutak módszerével történő 

árnyékolásának hatékonyságát tovább növeli. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

48. ábra. Mágneses indukció eloszlása a vezető körül  

1 áramút esetén (a), 1 söntággal (b) és 2 söntággal (c) 
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A mágneses indukció számított és mért értékeit söntág alkalmazása nélküli esetben a 49. ábra, 

egy söntággal az 50. ábra, két söntággal pedig az 51. ábra mutatja be. Az ábrákon a folytonos 

vonalak a szimuláció, a diszkrét pontok16 pedig a laboratóriumi mérésekkel történő validáció 

eredményeit jelölik.  

A mágneses indukció értékeit mind a szimuláció, mind pedig a laboratóriumi mérés során a 

sodrony(ok)tól 5 cm távolságban vizsgáltam; minden mérési pont az „x”, „y” és „z” irányú 

mágneses indukció-komponensek eredőjét jelöli. A grafikonok alapjául szolgáló adatsorokat az  

M11. fejezet foglalja össze. 

 

 

49. ábra. Mágneses indukció a távolság függvényében 1 vezető esetén, 50/100/150/200 A 

 

                                                      
16 minden mérési pont minimum 35 darab független mérés átlagértékét jelöli 
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50. ábra. Mágneses indukció a távolság függvényében 2 vezető esetén, 50/100/150/200 A 

 

51. ábra. Mágneses indukció a távolság függvényében 3 vezető esetén, 50/100/150/200 A 
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A számított és mért adatok pontossága egy áramvezető esetén (söntág nélkül) átlagosan 95,37%, 

két áramvezető esetén (egy söntággal) 97,52%, három áramvezető esetén (két söntággal) pedig 

96,23%. A három független mérési sorozat eredő pontossága így 96,37%-nak adódik, mely alapján 

kijelenthető, hogy a szimuláció eredményei a mért értékekkel összhangban vannak, így a 

laboratóriumi vizsgálatsorozattal megvalósított validáció sikeresnek minősíthető; a bemeneti 

paraméterek változtatásával a mágneses indukció széles tartományban vizsgálható.  

A párhuzamos áramutakkal megvalósított árnyékolási módszer hatékonyságát az 52. ábra mutatja 

be; a mágneses indukció értékeit az IEC 62233 szabványban definiált emberi test-modell [95] 

fejrészének sodrony síkjába eső vízszintes metszetén ábrázoltam. 

 

 

52. ábra. Áramsűrűség alakulásának szemléltetése a távolság függvényében az emberi test modelljén 

belül a párhuzamos áramutak módszerének alkalmazásával és védelem nélküli esetben 

Megjegyzendő, hogy söntág(ak) alkalmazása esetén a sönt(ök) árama sem haladhatja meg a 

kritikus értéket. Amennyiben a kialakított párhuzamos áramutak száma nem elegendő a 

mágneses indukció hatérték alá szorításához, a vezetők számának növelésére van szükség. 
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2. tézis: 

Számítások, szimulációk és laboratóriumi mérések alapján kimutattam, hogy a World Health 

Organization (WHO) rákkutatással foglalkozó szervezete, az International Agency for Research 

on Cancer (IARC) által „2B” (possibly carcinogenic to humans) kategóriába sorolt kisfrekvenciás 

mágneses erőterek elleni védekezés a feszültség alatti munkavégzés során fokozottan 

szükséges, mert a kutatásaim során kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a villamos 

erőtér árnyékolására jelenleg alkalmazott védőruházatok mágneses erőtérrel szembeni 

védőhatása elhanyagolható. A magyar villamosenergia-rendszer gyakorlati terhelési adatai 

alapján végzett számításaim és méréseim igazolják, hogy a határérték feletti mágneses indukció 

hatására az üzemelő hálózat közvetlen környezetében beavatkozó szerelő testében a 

megengedettnél nagyobb áramsűrűség alakulhat ki. Kidolgoztam egy modellt, mely a 

nagyfeszültségű FAM során jelenleg is vizsgált villamos erőterek mellett a mágneses erőterek 

hatásait is figyelembe veszi. E modell alapján kijelenthető, hogy a gyakorlati munkavégzés 

során kialakuló mágneses erőterek veszélyeztethetik a beavatkozó szerelők egészségét, ezért 

azok nagyságát és eloszlását a FAM tevékenység megkezdése előtt minden esetben vizsgálni 

kell. A geometria és az átvitt teljesítmény függvényében nem zárható ki, hogy a FAM 

beavatkozás során – a jelenlegi nézőponttal szemben – a villamos erőtér árnyékolásán túl a 

mágneses erőtér ellen is védekezni kell [100], [160], [161], [162], [163]. 

3. tézis: 

Laboratóriumi mérésekkel alátámasztott numerikus szimulációkkal megvizsgáltam a mágneses 

árnyékolásra vonatkozó különböző modellek gyakorlati alkalmazhatóságát a feszültség alatti 

munkavégzés során és kimutattam, hogy azok használata a munkavégzés szempontjából nem 

jelent teljes, ugyanakkor gyakorlati úton is alkalmazható megoldást. Új modellt és alkalmazási 

javaslatot dolgoztam ki a kisfrekvenciás mágneses erőterek párhuzamos áramutak elvén 

történő csökkentésére, mellyel azok nagysága a feszültség alatti munkavégzés során is 

hatékonyan, a gyakorlatban megvalósítható módon határérték alá szorítható; a kidolgozott 

modell hatékonyságát mind számítási, mind pedig mérési eredményekkel alátámasztottam 

[160], [161], [162], [164]. 
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5 Összefoglalás 

Jelen értekezés három téziséből egy a villamos erőterek vizsgálati módszereire, kettő pedig a 

mágneses erőterekre és azok lehetséges árnyékolási módjaira fókuszál. 

A villamos erőtérrel szemben alkalmazott védőruházatok hatásfoka nagy; az árnyékolásra 

használt, Faraday-kalitka elvén működő vezetőképes öltözeteket széles körűen alkalmazzák 

világszerte a NaF FAM technológia szerves részeként. Dolgozatomban bemutattam a jelenleg 

alkalmazott vizsgálati módszerek hiányosságait, hibáit és az elvégzett számítások, numerikus 

szimulációk és laboratóriumi mérések alapján megoldási javaslatokat dolgoztam ki azok 

biztonságának, pontosságának és reprodukálhatóságának növelésére vonatkozóan. 

A mágneses erőtérrel kapcsolatos kutatásaim legfontosabb megállapításai alapján kimutattam, 

hogy egy nagyfeszültségű FAM tevékenység megkezdése előtt – a villamos erőtér árnyékolásával 

kapcsolatos rizikofaktorok értékelésén túl – a mágneses indukció értékét is minden esetben, 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Mivel a vezetőképes öltözetek nem alkalmasak a 

beavatkozó szerelő testében kialakuló áramsűrűség hatékony csökkentésére, más árnyékolási 

módszerek alkalmazhatóságának vizsgálatára van szükség. Az ipar más területein általánosan 

használt lehetséges technológiákat gyakorlati szempontok alapján összegezve (döntően a 

mágneses indukció elvárt hatásfokú csökkentését vizsgálva) igazoltam, hogy azok nem felelnek 

meg a NaF FAM során támasztott követelményeknek. 

Az elvégzett szimulációs eljárások és laboratóriumi mérések alapján a probléma NaF FAM 

területére vonatkozó elméleti és gyakorlati megoldásaként a párhuzamos áramutakon alapuló 

védelem megvalósítását, mint újszerű árnyékolási módszert mutattam be. Kidolgoztam a 

párhuzamos áramutak modelljén alapuló árnyékolási mód, mint újszerű technológia elméleti 

hátterét, mérlegeltem az alkalmazás során jelentkező villamos jellegű rizikofaktorokat és 

laboratóriumban összeállított modell segítségével igazoltam a módszer gyakorlati 

alkalmazhatóságának lehetőségeit. 
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Kutatómunkám során végig szem előtt tartottam, hogy minden, tézishez köthető szimuláció 

eredményét előzetesen, analitikus számítással becsüljem meg; a BME Nagyfeszültségű 

Laboratóriumában rendelkezésre álló korszerű eszközök és berendezések ezen felül lehetőséget 

biztosítottak az eredmények méréssel történő igazolására is. A dolgozat átláthatóságának 

biztosítása érdekében minden kitekintő, összefoglaló, vagy rendszerező jellegű fejezet a 

törzsanyaghoz kapcsolódóan, hivatkozással ellátva, mellékletként jelenik meg. 

Meggyőződésem, hogy az olyan, élettani hatásokkal kapcsolatos kockázatok kezelése, melyek 

potenciálisan veszélyeztethetik a dolgozók egészségét, különös figyelmet és előrelátást igényel. 

Különösen igaz ez abban az esetben, ha a pontos hatásmechanizmus még napjainkban sem ismert 

teljes mértékben. 

A villamos és mágneses erőterekkel szembeni védekezés alapelve, hogy azok nagysága a jelenleg 

rendelkezésre álló ismereteink alapján meghatározott határértékeket a munkavégzés során 

semmilyen körülmények között, még rövid időre sem haladhatja meg. Nem engedhető meg az a 

tisztán gazdasági szempontokat figyelembe vevő megközelítés, mely kimerül a közvetlen és 

egyértelműen bizonyítható – jellemzően rövidtávú – élettani hatások elleni védekezés 

megvalósításában. A beavatkozó szerelők egészségének határérték feletti villamos és mágneses 

erőterek általi veszélyeztetése megengedhetetlen és elfogadhatatlan, különösen abban az 

esetben, ha a tudomány folyamatos fejlődésének köszönhetően egyre több információval 

rendelkezünk azok pontos hatásaival kapcsolatosan. 

Dolgozatomban mind a villamos, mind pedig a mágneses erőterekre vonatozóan fogalmaztam 

meg a jelenlegi védekezési módszerekhez kötődő kritikákat. A kidolgozott új eljárásokat 

figyelembe véve a feszültség alatti munkavégzés biztonsága tovább növelhető, azok 

alkalmazásával pedig a NaF FAM beavatkozások – az élettani hatások szempontjából is – a 

jelenleginél biztonságosabbá válhatnak. 
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A feszültség alatti munkavégzés mind műszaki, mind gazdasági, mind pedig fogyasztói 

szempontokat figyelembe véve egyaránt optimális módszer az előre tervezhető karbantartási és 

üzemzavar-megelőzési munkálatok végrehajtására. A technológia ezen felül – a nemzetközi 

statisztikák alapján – biztonságosabbnak is tekinthető a feszültségmentes munkavégzésnél. Az 

élettani hatásokkal összefüggésben álló kockázatok vizsgálataim alapján tovább csökkenthetők: 

fenti szempontok együttes figyelembe vételével kijelenthető, hogy a FAM munkamódszer a 

hálózat karbantartásának jövőjét jelenti. 
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6 Tézisek 

1. tézis: 

Igazoltam, hogy a vezetőképes öltözetek hatékonyságának vizsgálatára jelenleg alkalmazott 

modell – mely a szivárgási áramok arányára vezeti vissza az árnyékoló képesség 

meghatározását – nem alkalmas a lokálisan, vezetőképes öltözeten belül kialakuló, határérték 

feletti villamos erőterek detektálására. Felülvizsgáltam a hatékonyság vizsgálatára alkalmazott 

mérési elrendezést és megállapítottam, hogy annak reprodukálhatóságát számos környezeti 

paraméter befolyásolja; előfordulhat továbbá olyan gyakorlati eset is, amely nagyobb villamos 

erőtér által okozott igénybevételt jelent a szakszemélyzetre vonatkozóan, mint a mérés során 

vizsgált helyzetben. Felülvizsgáltam a jelenleg alkalmazott elrendezést és egy új modellen 

alapuló mérési eljárást dolgoztam ki annak hatékonyabbá, biztonságosabbá és 

következetesebbé tételére. Mérésekkel igazolt számítási eredmények alapján kimutattam, 

hogy az arc megfelelő, vezetőképes anyagból készült hálóval történő védelme nélkül a 

vezetőképes öltözetek annak ellenére teljesíthetik a nemzetközi szabvány villamos erőtér 

árnyékolására vonatkozó kritériumait, hogy azok belsejében normál munkakörülmények 

között is kialakulhat határérték feletti villamos térerősség [92], [98], [99], [100], [102], [103], 

[104], [105], [111], [112], [113]. 

Az elvégzett számításaim és méréseim eredményei alapján az archáló nélküli vezetőképes 

öltözetek belsejében – főként az arc előtti térrészben – határérték feletti villamos erőterek 

alakulhatnak ki. Ilyen esetben – a felületi töltésfelhalmozódás következtében – szúró fájdalom is 

jelentkezik, melyet a NaF FAM tevékenységet végző beavatkozó szerelők gyakorlati beszámolói is 

igazolnak. A jelenség a pontos, precíz munkavégzést nagyban megnehezíti. 

A közvetlenül is érzékelhető, rövidtávú hatásokon felül feltétlenül mérlegelni kell a villamos 

erőterekkel kapcsolatos hosszútávú egészségügyi kockázatokat is, melyek a beavatkozó szerelő 

egészségére vonatkozóan a rövidtávú hatásoknál nagyobb rizikófaktort is jelenthetnek. 
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Az archáló a vezetőképes öltözetek fontos kiegészítője, annak villamos térrel szembeni árnyékoló 

képességét számos mérési és szimulációs eredmény bizonyítja: elméleti és gyakorlati úton 

egyaránt bizonyítható, hogy adott lyukméret felett az elektrosztatikus védőruházat – mint 

Faraday-kalitka – árnyékoló hatása nem kielégítő. Első tézisem feloldja azt az ellentmondást, mely 

szerint az archáló nélküli védőöltözetek a hatályos nemzetközi szabvány szerint – fentiek ellenére 

– megfelelőnek minősíthetők. 

Bár archáló nélküli esetben a villamos erőtér védőruházaton belüli maximális értéke a jelenlegi 

határértékek sokszorosát is elérheti, a szivárgási áramok arányára visszavezetett, jelenleg 

alkalmazott szabványos vizsgálat az egész védőöltözetre – illetve az emberi test teljes felületére 

vonatkozóan – „integrál”, így elfedi a lokális térerősség-csúcsok hatását. A mérés lehetőséget 

biztosít továbbá a valós körülményeknél kedvezőbb elrendezés kialakítására, így egy „árnyékolt 

térrész” létrehozására akár a legkritikusabb pontokban, az arc előtt. 

Bár a villamos erőtér mérése gyakorlati körülmények között nagyon nehezen valósítható meg a 

vezetőképes öltözeteken belül, javaslatot tettem egy olyan új elrendezés kialakítására, melyben 

a vizsgálat során kialakuló maximális villamos térerősség a legkritikusabb helyen – a beavatkozó 

szerelő arca előtt – alakul ki. 

Az általam ajánlott mérési elrendezés – amellett, hogy alkalmassá válik a megengedettnél 

nagyobb Faraday-lyukakat tartalmazó védőruházatok méréssel történő kiszűrésére – a környezeti 

hatásokkal szemben jóval kevésbé bizonyult zavarérzékenynek, mint a jelenleg szabványosított 

vizsgálati módszer: alkalmazásával a mérések biztonságosabbá, pontosabbá és egyszerűbben 

reprodukálhatóvá válnak. 

Eddigi publikációim alapján az eredményeket az IEC illetékes szabványbizottsága (TC78) is 

elismerte; a vezetőképes öltözetek vizsgálatára vonatkozó nemzetközi szabvány következő 

kiadásában várhatóan meg fog jelenni az 1. tézisem eredményeként javasolt vizsgálati módszer. 
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2. tézis: 

Számítások, szimulációk és laboratóriumi mérések alapján kimutattam, hogy a World Health 

Organization (WHO) rákkutatással foglalkozó szervezete, az International Agency for Research 

on Cancer (IARC) által „2B” (possibly carcinogenic to humans) kategóriába sorolt kisfrekvenciás 

mágneses erőterek elleni védekezés a feszültség alatti munkavégzés során fokozottan 

szükséges, mert a kutatásaim során kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a villamos 

erőtér árnyékolására jelenleg alkalmazott védőruházatok mágneses erőtérrel szembeni 

védőhatása elhanyagolható. A magyar villamosenergia-rendszer gyakorlati terhelési adatai 

alapján végzett számításaim és méréseim igazolják, hogy a határérték feletti mágneses indukció 

hatására az üzemelő hálózat közvetlen környezetében beavatkozó szerelő testében a 

megengedettnél nagyobb áramsűrűség alakulhat ki. Kidolgoztam egy modellt, mely a 

nagyfeszültségű FAM során jelenleg is vizsgált villamos erőterek mellett a mágneses erőterek 

hatásait is figyelembe veszi. E modell alapján kijelenthető, hogy a gyakorlati munkavégzés 

során kialakuló mágneses erőterek veszélyeztethetik a beavatkozó szerelők egészségét, ezért 

azok nagyságát és eloszlását a FAM tevékenység megkezdése előtt minden esetben vizsgálni 

kell. A geometria és az átvitt teljesítmény függvényében nem zárható ki, hogy a FAM 

beavatkozás során – a jelenlegi nézőponttal szemben – a villamos erőtér árnyékolásán túl a 

mágneses erőtér ellen is védekezni kell [100], [160], [161], [162], [163]. 

A villamos erőtér árnyékolására alkalmazott védekezési mód – a Faraday-kalitka elvén működő 

vezetőképes öltözet – a potenciálon végzett munkamódszer egyik alapvető eszköze. A mágneses 

erőtér elleni védekezés ezzel szemben jellemzően jóval kisebb figyelmet kap annak ellenére, hogy 

a jelenleg rendelkezésre álló tudományos eredmények alapján annak egészségügyi kockázatai a 

villamos erőtér által jelentett rizikófaktoroknál jóval súlyosabbak is lehetnek. 

A 2. tézisemhez köthető vizsgálatokat a gyökérokok elemzésével kezdtem. Megállapításaim 

szerint a probléma valószínűsíthetően abból ered, hogy a FAM munkavégzés közben a mágneses 

erőterek elleni védekezést célzó eddigi próbálkozások a gyakorlatban megoldhatatlan 

problémákat vetettek fel. A mágneses erőterek rövidtávú hatásai csak a határértékeket jelentős 

mértékben meghaladva jelennek meg, ilyen mértékű mágneses indukció pedig a gyakorlatban 
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nagyon ritkán fordul elő; a hosszútávon jelentkező hatások ennél azonban jóval összetettebb 

képet mutatnak. 

Bár az epidemiológiai vizsgálatok már a jelenlegi határértéknél jóval kisebb mágneses indukciót is 

kockázatosnak tartanak, ezt kísérleti úton eddig nem sikerült igazolni. Fontos azonban kiemelni, 

hogy jelenleg nem létezik olyan modell, amely az állatkísérletek eredményeit megfelelő 

biztonsággal meg tudná feleltetni az emberi szervezetre gyakorolt hatásoknak. 

Bár a hosszútávú kockázatokra vonatkozó vizsgálatok igazolták többek között a fejlődésre 

gyakorolt hatást, vagy a genotípus módosítását, az azok kialakulásához szükséges mágneses 

indukció pontos mértékével kapcsolatosan jelenleg is nagy a bizonytalanság.  

A mágneses erőteret, mint nem-ionizáló sugárzástípust az ICNIRP „2B” (enyhén rákkeltő) 

kategóriába sorolta. Az élettani hatásokkal kapcsolatos számos kérdés és kockázat miatt ebben 

az esetben kiemelten fontos, hogy a jelenlegi tudásunk alapján meghatározott határértékekhez 

viszonyított mágneses indukció és indukált áramsűrűség-értékeket elemezzük, azokat a 

munkavégzés során folyamatosan figyelemmel kísérjük és gondoskodjunk arról, hogy azok 

semmiképpen ne jelentsenek elfogadhatatlan mértékű egészségügyi rizikófaktort a beavatkozó 

szerelőkre vonatkozóan. 

Vizsgáltam a jelenlegi nemzetközi gyakorlatban elterjedten használt vezetőképes öltözetek 

mágneses erőtérrel szembeni árnyékoló képességét és azt elhanyagolhatónak találtam. 

Elemeztem továbbá a magyarországi távvezetékek terhelésviszonyait és az azok környezetében 

kialakuló mágneses erőterek nagyságát. Megállapítottam, hogy kritikus terhelőáramok hatására 

a beavatkozó szerelők testében indukálódhat olyan áramsűrűség, amely a megengedett érték 

felett van. Figyelembe véve, hogy egy gyakorlati eset elemzéséről, nem pedig egy „worst-case” 

típusú vizsgálatról van szó, a mágneses erőtér elleni védekezés céljára kidolgozott modellnek a 

NaF FAM beavatkozások során nemzetközi szinten is létjogosultsága, és legalább annyira fontos 

szerepe van, mint a közvetlen, rövidtávú hatásokkal is rendelkező villamos erőtér elleni 

védekezésnek. 
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3. tézis: 

Laboratóriumi mérésekkel alátámasztott numerikus szimulációkkal megvizsgáltam a mágneses 

árnyékolásra vonatkozó különböző modellek gyakorlati alkalmazhatóságát a feszültség alatti 

munkavégzés során és kimutattam, hogy azok használata a munkavégzés szempontjából nem 

jelent teljes, ugyanakkor gyakorlati úton is alkalmazható megoldást. Új modellt és alkalmazási 

javaslatot dolgoztam ki a kisfrekvenciás mágneses erőterek párhuzamos áramutak elvén 

történő csökkentésére, mellyel azok nagysága a feszültség alatti munkavégzés során is 

hatékonyan, a gyakorlatban megvalósítható módon határérték alá szorítható; a kidolgozott 

modell hatékonyságát mind számítási, mind pedig mérési eredményekkel alátámasztottam 

[160], [161], [162], [164]. 

A 2. tézisemben tett megállapítások alapján kijelenthető, hogy a nagyfeszültségű feszültség alatti 

munkák során a villamos erőtér árnyékolásán túl bizonyos esetekben a határérték feletti 

mágneses erőtér csökkentéséről is gondoskodni kell. A fent felvetett probléma megoldását a 

jelenleg rendelkezésre álló lehetőségek sorra vételével és azok gyakorlati alkalmazhatóságának 

vizsgálatával kezdtem: a módszerek bemutatásán és összefoglalásán túl rávilágítok azok NaF FAM 

szempontjából kritikus elemeire is. 

Számos olyan módszer létezik, amellyel a villamos, mágneses és elektromágneses terek 

árnyékolhatók. A nagyfeszültségű FAM során történő gyakorlati alkalmazhatóságot számos olyan 

tényező befolyásolja, amely az elméletben működőképes módszereket – például a vonatkozó 

technológia szempontjai alapján – korlátozza. 

A mágneses erőterekre vonatkozó, gyakorlati körülmények között is alkalmazható árnyékolási 

módszer kidolgozásának alapelve az volt, hogy amellett, hogy az alkalmazott megoldás 

hatékonyan legyen képes csökkenteni a mágneses indukció – így az emberi testben indukálódó 

áramsűrűség – mértékét, a használat közben jelentkező kockázatok semmiképpen ne 

veszélyeztessék a biztonságos munkavégzést.  
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A párhuzamos áramutak módszere a mágneses indukció csökkentésének gyakorlatban is 

megvalósítható módja. A technológia eredményességét két hatás eredője biztosítja: bár ezek 

fizikai alapjai ismertek, ebben a formában (NaF FAM során) történő alkalmazásuk új, előzmény 

nélküli. A munkám részeként elvégzett kockázatelemzés rávilágít a rizikófaktorokra, melyek 

alapján javaslatot tettem azok hatékony kezelésére és csökkentésére. 

Megállapítottam, hogy a 3. tézisemhez kapcsolódóan bemutatott, laboratóriumi mérésekkel 

validált módszer nagyfeszültségű FAM során történő alkalmazhatóságának nincs jelentős 

gyakorlati korlátja. A párhuzamos áramutak módszere alkalmas technológiának tekinthető a 

mágneses erőtér hatékony, biztonságos és feszültség alatti munkavégzés során is megvalósítható 

árnyékolására. 
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F1  Rövidítések jegyzéke 

 

BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

EHS „electromagnetic hypersensitivity”, elektromágneses hiperérzékenység 

ELF „extra low frequency”, extrém kis frekvencia 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity 

EP Európai Parlament 

FAM feszültség alatti munkavégzés 

FÁNOE földzárlati áram növelő olaj ellenállás 

FEM „finite element method”, végeselem-módszer 

IARC International Agency for Research on Cancer 

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IR „ionizing radiation”, ionizáló sugárzás 

KiF kisfeszültség(ű) 

KöF középfeszültség(ű) 

KÜÁ különleges üzemviteli állapot 

MEKH Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

MRI „magnetic resonance imaging”, mágneses rezonanciás képalkotás 

MVF Munkavégrehajtási feltételek 

NaF nagyfeszültség(ű) 

NIR „non-ionizing radiation”, nem ionizáló sugárzás 

TT típustechnológia 

UV ultraibolya 

WHO World Health Organization 

  



Göcsei Gábor F3 Doktori értekezés 

F2  A villamos erőtér vizsgálata a gyakorlati munkavégzés során 

A nagyfeszültségű FAM élettani hatásainak vizsgálatához a szakszemélyzetre ható erőterek 

nagyságrendjének előzetes vizsgálatára van szükség: ha ugyanis ezek nagysága a legkritikusabb 

pontokban sem éri el a vonatkozó határértékeket, nincs szükség megelőző intézkedésekre. 

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) övezetének külső határát hazánkban az MSZ EN 1585:2012 

szabvány [8] írja elő: leegyszerűsítve ez az a levegőben mért védőtávolság, amelyen belül a 

beavatkozás feszültség alatti munkavégzésnek minősül (a definíciók az MSZ EN 61472 [109] 

szabvány ajánlásain alapulnak). Fentiek alapján 400 kV-on a FAM övezet külső határát 

meghatározó legkisebb védőtávolság (DL) levegőben 3200 mm. Fontos megjegyezni, hogy ebben 

az esetben – bár a fázisfeszültség a 400 kV-os vonali feszültség √3-ad része – a szabvány a 

megközelítési távolságokat a névleges (tehát vonali, effektív) feszültségértékekre vonatkozóan 

határozza meg. 

F2.1. A villamos erőtér nagyságrendjének becslése számítással 

A végeselem-szimuláció (FEM módszer) várható eredményeinek becslésére szolgáló előzetes 

számításokat vízszintes elrendezésű fázisvezetőkre vonatkozóan, az M1.1. fejezetben közölt 

programkóddal végeztem. 

A villamos erőtér analitikus úton történő meghatározását az M1. fejezet mutatja be. A választott 

geometriára (egysíkú vezetőelrendezés) vonatkozó villamos erőtér-viszonyok analitikus 

módszerekkel történő számításával számos tanulmány foglalkozik17 [165], [166], [167], [168], 

ennek megfelelően az alkalmazott programkód is speciálisan ilyen vezetőelrendezés esetén 

használható. 

A villamos erőteret a földfelszín felett 15 méterrel vizsgáltam. Az M1.1. fejezetben bemutatott 

algoritmus eredményeként meghatározott térerősség-eloszlási görbét az 53. ábra mutatja be a 

                                                      
17 az egysíkú vezetőelrendezés mind Magyarországon, mind pedig a nemzetközi gyakorlatban általánosan alkalmazott 
geometria a nagyfeszültségű hálózaton 
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vizsgált oszlopköz közepére vonatkoztatva; ebben az esetben a határoló oszlopok tértorzító 

hatása minimális (a fázisvezető sodronyok belógását a számítás során elhanyagoltam). 

 

 

53. ábra. Villamos térerősség-eloszlás eredménye analitikus számítási módszer esetén  

a földfelszín felett 15 méterrel 

F2.2. A villamos erőtér modellezése szimulációs eszközökkel 

A villamos erőtér szimulációjának első lépéseként az analitikus eszközökkel is vizsgált elrendezés 

modelljét képeztem le, melyet az M2. fejezet mutat be részletesen. 
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A végeselem-szimuláció a vizsgált oszlopköz közepére vonatkoztatva (az oszlopszerkezet 

hatásától eltekintve, a fázisvezető sodronyok belógásának elhanyagolásával) határozza meg a 

villamos erőtér eloszlását a fázisvezető sodronyok környezetében. Az eredményeket az 54. ábra 

szemlélteti. 

 

 

54. ábra. Villamos erőtér-eloszlás a vizsgált oszlopköz közepén;  

a villamos térerősség a szakszemélyzetre vonatkozó határértékig ábrázolva (10 kV/m) 
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A villamos térerősség alakulását az „x” irányú távolság függvényében az 55. ábra mutatja be. A 

vizsgált szakasz „y” irányban a földfelszín felett 15 méterrel, a vizsgált elrendezés függőleges 

keresztvonalára merőlegesen húzódott, az „x” tengelyre szimmetrikusan. 

 

55. ábra. Villamos térerősség a végeselem-szimulációs elrendezés  

„x” tengelyében a földfelszín felett 15 méterrel 

 

A villamos erőtér végeselem-szimulációs eszközökkel történő vizsgálatára a COMSOL MultiPhysics 

szoftvert alkalmaztam. A megoldott egyenleteket (24)-(26) foglalja össze: 

∇ ∙ h = 0 �24	 

ahol 

J az áramsűrűség [A/m2], 
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h = ∇ × L = <+ + j(� �25	 

ahol 

H a mágneses térerősség [A/m], 

E a villamos erőtér [V/m], 

D a villamos eltolás [As/m2], 

+ = −∇k − j(� �26	 

ahol 

V a potenciál [V], 

A a mágneses vektorpotenciál [T/m]. 

F2.3. Validáció 

Bár az üzemben lévő (feszültség alatt álló) távvezetékek fázisvezetőinek közvetlen mérések 

végrehajtásához szükséges mértékű megközelítését a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírások 

[8], [109] nem teszik lehetővé, az analitikus és végeselem-szimuláció eredményeinek összevetése 

célravezető eszköznek bizonyul az eredmények validációja szempontjából. 

A vizsgált oszlopköz közepére vonatkozóan, a földtől 15 méter magasságban (a fázisvezetők 

belógásának elhanyagolásával) analitikus számítással és végeselem-szimulációs eszközökkel 

meghatározott villamos erőtér-eloszlási görbéket 56. ábra foglalja össze. 
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56. ábra. Analitikus és végeselem-szimuláció eredményeinek összehasonlítása 

Az 53. és 55. ábrákon bemutatott eredményeket egy grafikonon szemléltető ábra alapján 

kijelenthető, hogy a két különböző módszerrel kapott villamos térerősség értékek jó közelítéssel 

egyeznek egymással: azok értékeinek egymástól való átlagos eltérése 7,49%. 

F2.4. Összetett elrendezések: az oszlopszerkezet hatása 

A fent tett megállapítások alapján kijelenthető, hogy a végeselem-szimuláció során létrehozott 

modell alkalmas a villamos erőtér-eloszlás vizsgálatára, annak eredményei összhangban vannak 

az analitikus számítások eredményeivel. A FEM módszer előnyeit kihasználva (villamos erőtér 

értékének nagy pontosságú meghatározása olyan összetett geometriákra vonatkozóan is, 

melyekben a térerősség hagyományos, analitikus módszerekkel történő meghatározása rendkívül 

idő- és erőforrásigényes lenne) a modellt kiegészítettem az oszlopszerkezet tértorzító hatásának 

vizsgálatával. 
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A módosított elrendezés tartószigetelőit ideális szigetelőanyagúnak tekintettem, azok 

fémszerelvényeinek villamos erőtér-eloszlásra gyakorolt torzító hatásától pedig eltekintettem. 

A szigetelők környezetében a villamos erőtér eloszlása elméleti esetben ugyan szimmetrikus 

lenne, az attól nem elhanyagolható távolságban elhelyezkedő földelt fémszerkezeteknek azonban 

jelentős villamos tér torzító hatása van. Az erőtér-eloszlás vizsgálatához tehát hozzátartozik egy 

400 kV-os feszültségszinten alkalmazott oszlopkép szimuláció szempontjából lényeges elemeinek 

leképezése is. 

A végeselem-szimuláció hatékony eszköz az olyan összetett geometriák vizsgálatára is, mint a 

fázisonként kettős kötegelrendezés; ennek megfelelően az oszlopszerkezet környezetének 

vizsgálata során is ilyen (nagyfeszültségű hálózatok esetén gyakran alkalmazott) 

vezetőelrendezést alakítottam ki. 

A magyarországi átviteli hálózat oszlopképei változatosak: a villamos erőtér nagyságrendjének 

demonstrálása során egy, a feszültség alatti munkavégzés szempontjából kritikus elrendezést 

vizsgáltam18. Figyelmen kívül hagytam továbbá azokat az eseteket, melyek során a vonatkozó 

szabványok szerint [8] a feszültség alatti munkavégzés az előírt távolságok hiánya miatt nem 

lehetséges. 

A villamos erőtér nagyságrendjének bemutatásához egy, a 400 kV-os hálózaton széles körűen 

alkalmazott oszloptípuson alapuló 3 dimenziós modellt vettem alapul. Az eredményeket 

szemléltető 57. ábra alapján megállapítható, hogy a fázisvezetőktől mért kb. 4 méter távolságon 

belül a villamos térerősség már meghaladja a szakszemélyzetre vonatkozóan meghatározott 

maximális, 10 kV/m-es értéket. 

                                                      
18 Jelen dolgozat készítésekor (2016) NaF FAM során kizárólag a távvezetékek alsó fázisvezetőinek megközelítésére 
áll rendelkezésre típustechnológia. Bár a munkamódszerek továbbfejlesztése jelenleg is folyamatban van, a 
kritikusnak ítélt geometriák kiválasztása az alsó fázisvezető sodrony és a földelt oszlopszerkezet közti távolság 
vizsgálatán alapult. 
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57. ábra. Villamos erőtér szemléltetése az oszlopszerkezet környezetében 

 

A villamos erőtér eloszlását „x” irányban a földfelszín felett 15 méterrel az 58. ábra, a fázisvezető 

sodronyok alatt 1 méterrel pedig az 59. ábra szemlélteti. 
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58. ábra. Villamos térerősség-eloszlás a sodronyok és a földelt oszlopszerkezet környezetében  

a földfelszín felett 15 méterrel 

 

59. ábra. Villamos térerősség-eloszlás a sodronyok és a földelt oszlopszerkezet környezetében a 

fázisvezető sodronyok alatt 1 méterrel 
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Fentiek alapján kijelenthető tehát, hogy a villamos térerősség-eloszlás szempontjából 

legkritikusabb pontokban az erőtér értéke a szakszemélyzetre vonatkozó 10 kV/m-es 

határértéknél akár egy nagyságrenddel is nagyobb lehet; a villamos erőtér elleni védekezés 

kérdése tehát nagyfeszültségű FAM során elkerülhetetlen és a beavatkozó szerelők egészsége 

szempontjából kiemelt fontosságú téma. 

F2.5. Villamos erőtér nagyságrendjének becslése a védőruházaton belül 

A villamos erőtér közvetlen vizsgálatának részeként korábbi, a témához kapcsolódó számításaim 

során elemeztem a gyakorlati munkavégzés során ténylegesen megjelenő maximális térerősség-

csúcsok nagysárendjét a névleges (vonali) feszültségszintekhez tartozó fázisfeszültségek 

csúcsértékének függvényében. Az eredményeket a 60. ábra mutatja be [104], [111], [112], [105]. 

 

 

60. ábra. Villamos térerősség szemléltetése a rácsosztás (a „Faraday-lyuk” sugara)  

és a feszültségszint függvényében  
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F3  A mágneses erőtér nagyságrendjének vizsgálata a gyakorlati 

munkavégzés során 

A villamos tér árnyékolásával kapcsolatos kérdéseken túl (3. fejezet) – a 2.2.2. és 2.2.3. 

fejezetekben leírtak alapján – a FAM munkavégzés során fellépő mágneses erőtér 

nagyságrendjének vizsgálatával is foglalkozni kell. 

A vezető(k)ben folyó áram hatására a vezető(k) körül egy – főként az áramerősség és a geometria 

által meghatározott – mágneses erőtér alakul ki, mely a mágneses indukció (fluxussűrűség) 

értékével (B, egysége az 1 tesla), vagy a mágneses térerősséggel (H, egysége az  

1 A/m) írható le. 

Mivel a mágneses erőtér egyenesen arányos az áramerősséggel, annak nagysága a legnagyobb 

áramokkal üzemelő – nagyfeszültségű – átviteli hálózaton a legjelentősebb: bár a villamosenergia-

iparban a zárt vasmagos transzformátor feltalálása óta törekednek az energiaátvitelt lehetőség 

szerint a legnagyobb feszültségszinten biztosítani (így csökkentve az adott teljesítmény 

átviteléhez szükséges áram értékét és az azzal négyzetesen arányos wattos veszteséget), az átvitt 

teljesítmények nagyságrendjéből adódik, hogy a villamosenergia-rendszerben a NaF hálózat 

áramvezető sodronyain folynak a legjelentősebb áramok. Egy szemléletes példa: a KöF/KiF 

transzformátorok jellemző (3 fázisú) látszólagos teljesítménye jellemzően a kVA nagyságrendben 

mozog, míg a NaF/KöF transzformátoroké a több száz MVA-t is elérheti [169]. Szimmetrikus 

terhelés esetén a látszólagos teljesítmény (27) alapján számítható [170]: 

� = √3'� �27	 

ahol 

S a (3 fázisú) látszólagos teljesítmény [VA], 

Uv a vonali feszültség [V]. 
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Az összefüggés alapján megállapítható, hogy a látszólagos teljesítmény három nagyságrenddel 

(kVA-ről MVA-re) történő növelése az áram növekedését is magával vonja; a KiF-KöF, illetve  

KöF-NaF transzformációk során ugyanis a feszültségszint csak egy, maximum két nagyságrenddel 

változik. 

F3.1. A mágneses erőtér nagyságrendjének becslése számítással 

(28) értelmében a homogén közegben létrejövő mágneses térerősség egyenesen arányos a 

vezetőben folyó áram erősségével és fordítottan arányos a vezetőtől mért távolság négyzetével 

[135]: 

L = �4l m 1� × SQS�n �28	 

ahol 

dl a vezető elemi nagyságú szakasza [m], 

r0 a vezetőtől a vizsgált pont irányába mutató egységvektor, 

r a vizsgált pont vezetőtől mért távolsága [m]. 

A fenti összefüggés végtelen hosszú egyenes vezetőre alkalmazva (29) szerinti alakra hozható: a 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vizsgált távolság az áramvezető sodrony hosszához képest 

elhanyagolhatóan kicsi: 

 

o = μL = μQ�2lS �29	 

ahol 

B a mágneses indukció [T], 

µ a permeabilitás [H/m], 

µ0 a vákuum permeabilitása [H/m]. 
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Vizsgálataim során (a meddő teljesítmény elhanyagolásával) egy 1200 MW hatásos teljesítményt 

szállító távvezeték környezetében számítottam ki a mágneses indukció nagyságát: ez a 

teljesítmény jól modellezi az átviteli hálózat egy közepesen nagy terhelésű 400 kV-os 

távvezetékének energiaviszonyait például egy, a villamosenergia-transzfer szempontjából kiemelt 

fontosságú határkeresztező összeköttetés esetében. 

1200 MW (háromfázisú) hatásos teljesítmény esetén a fázisvezető sodronyok terhelése a  

(24) alapján számítható: a fenti példában így 1732 A effektív abszolútértékű áram tartozik a 

vizsgált távvezeték mindhárom fázisához. 

A számítás eredményeit a vezetőtől mért 1 és 10 méter közti távolság-tartományban a 61. ábra 

szemlélteti. 

 

61. ábra. Mágneses indukció a vezetőtől mért távolság függvényében (analitikus számítás eredménye) 
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F3.2. A mágneses erőtér modellezése szimulációs eszközökkel 

A mágneses indukció végeselem-szimulációs eszközökkel történő számítását az M7. fejezet 

foglalja össze [171]. Az eredményeket grafikus formában a 62. ábra szemlélteti, míg a mágneses 

indukció nagyságát az áramvezető sodronytól mért távolság függvényében a 63. ábra mutatja be 

a vezetőre merőleges („x”-„y”) síkban (a méretekkel ellátott modellt részletesen az M7. fejezet 

ismerteti). 

A mágneses erőtér végeselem-szimulációs eszközökkel történő vizsgálatára a COMSOL 

MultiPhysics szoftvert alkalmaztam. A megoldott egyenleteket (30)-(33) foglalja össze: 

+ = −∇k − j(� �30	 o = ∇ × � �31	 h = ∇ × L = <+ +  j(� �32	 �j(< − (�3Q3 	� + ∇ × L = 0 �33	 

ahol 

ε0 a vákuum permittivitása [F/m], 

εr a relatív permittivitás. 

 

62. ábra. Mágneses indukció az áramvezető sodrony környezetében [T]  

(„x”, „y” és „z” irányú metszetek egyidejű ábrázolása) 
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63. ábra. Mágneses indukció a vezetőtől mért távolság függvényében 

 (a végeselem-szimuláció eredményei) 

 

F3.3. Validáció 

A fentiekben ismertetett, egyszerű elrendezésre vonatkozó analitikus, illetve végeselem-

szimulációs eszközökkel megvalósított mágneses indukció-számítás eredményeit összehasonlítva 

megállapítható, hogy azok egymással összhangban vannak: a 64. ábrán szemléltetett görbék 

egymástól való átlagos eltérése 0,78%. 
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64. ábra. Mágneses indukció analitikusan számított és végeselem-szimulációval meghatározott értékének 

összehasonlítása a vezetőtől mért távolság függvényében (1-10 m) 

 

A 61. és 63. ábra görbéi a sodronytól mért 1 méteres távolságon túl mutatják a mágneses indukció 

értékének alakulását. 

Végeselem-szimuláció esetén általánosan megfogalmazható kérdés, hogy a modellre illesztett 

rács mennyire finom ahhoz, hogy a geometria változásait a kis lekerekítési sugarú részeken is 

megfelelően követni tudja. Ennek vizsgálatára a vezetőtől mért 1 méteres távolságon belül 

vizsgáltam a mágneses indukció alakulását. A 65. ábra alapján megállapítható, hogy „kis” 

távolságok esetén a végeselemes modell és az analitikus modell eredményei közti különbségek 

nőttek ugyan (azok átlagos eltérése ebben az esetben 2,08%-nak adódott), azonban a két görbe 

még ebben a tartományban is jól megfeleltethető egymásnak. 
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65. ábra. Mágneses indukció analitikusan számított és végeselem-szimulációval meghatározott 

értékeinek összehasonlítása a vezetőtől mért távolság függvényében (0-1 m) 
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M1 Villamos erőtér meghatározása 400 kV-os távvezeték 

fázisvezetőjének környezetében analitikus módszerrel 

Az analitikus számítás során néhány olyan közelítéssel éltem, melyek az eredmények 

nagyságrendjét nem befolyásolják ugyan, a számítást azonban nagyban egyszerűsítik: a vezetőket 

végtelen hosszúságúnak feltételeztem a földfelszínnel párhuzamosan haladva. A földfelszínt 

végtelen kiterjedésű síkként modelleztem, a földet pedig ideális vezetőnek tekintettem. A 

levegőben a szabad töltéshordozók számát 0-nak tekintettem. 

A villamos térerősség számítását az oszlopköz közepén, a földfelszín felett 15 méter magasságban, 

a függőleges szimmetriatengelytől mind negatív, mind pedig pozitív irányban 100 méter 

távolságig, 0,1 méteres felbontással végeztem 400 kV-os névleges feszültségszintre vonatkozóan. 

Az egy vezetőként figyelembe vett fázisvezető sodronyokat a földfelszín felett 24,33 méterrel,  

1,55 cm sugárral modelleztem, egymástól 11 méterre. 

M1.1. Programkód 

 
%MATLAB v7.1 R14 SP3  
  
%Egységek: [m], [V], [rad]  
  
%Konstans  
eps0=1/(35950207149.4727056*pi);  
  
%Paraméterek  
p_height=15; %a számításra vonatkozó földfelszín feletti magassá g 
x_width=200; %a számítás teljes vízszintes kiterjedése  
x_accuracy=0.1; %”x” irányú pontosság  
cond_height=24.33; %fázisvezet ő sodronyok magassága  
cond_r=0.0155; %fázisvezet ő sodronyok sugara  
s=11; %fázisvezet ő sodronyok közötti távolság  
V=400000/sqrt(3); %a névleges (vonali) feszültség effektív értéke  
  
%Számítás  
Qz0=((pi*eps0*V/3)*log((4*cond_height^2+s^2)/(cond_ height^2+s^2)))/(log(2*co
nd_height/cond_r)*log((2*cond_height*sqrt(cond_heig ht^2+s^2))/(cond_r*s))-
2*(log(sqrt(4*cond_height^2+s^2)/s))^2);  
Qz1=2*Qz0*((3*log(2*cond_height*s/(cond_r*sqrt(4*co nd_height^2+s^2)))*log((2
*cond_height*sqrt(4*cond_height^2+s^2))/(cond_r*s)) +log((2*cond_height*s)/(c
ond_r*sqrt(cond_height^2+s^2)))*log(((4*cond_height ^2+s^2)*sqrt(cond_height^
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2+s^2))/s^3))/(log((2*cond_height*s)/(cond_r*sqrt(c ond_height^2+s^2)))*log((
4*cond_height^2+s^2)/(cond_height^2+s^2))));  
Qz2=Qz0*log((4*cond_height^2*sqrt((4*cond_height^2+ s^2)^3*(cond_height^2+s^2
)))/(s^4*cond_r^2))/log((2*cond_height*s)/(cond_r*s qrt(cond_height^2+s^2)));  
  
A=-Qz1-Qz2+Qz0;  
B=-Qz1-Qz2-2*Qz0;  
C=-3*Qz0;  
D=-sqrt(3)*Qz1+sqrt(3)*Qz2;  
  
Ev=0;  
xv=0;  
f=-x_width/2;  
Ry=cond_height-p_height;  
Rvy=cond_height+p_height;  
  
while  f<x_width/2  
    Rx=abs(f);  
    R=sqrt(Rx^2+Ry^2);  
    Rv=sqrt(Rx^2+Rvy^2);  
    if  f>=0  
        fiR=deg2rad(90)-atan(Rx/Ry);  
        fiRv=deg2rad(90)-atan(Rx/Rvy);  
    else  
        fiR=deg2rad(90)+atan(Rx/Ry);  
        fiRv=deg2rad(90)+atan(Rx/Rvy);  
    end  
    E1=(s/(2*pi*eps0*R*Rv))*sqrt((R^2+Rv^2-2*R*Rv*c os(fiR+fiRv))/((R^4+s^4- 
       2*R^2*s^2*cos(2*fiR))*(Rv^4+s^4-2*Rv^2*s^2*c os(2*fiRv))));  
    E2=(A*s*(R^2*cos(2*fiR)+Rv^2*cos(2*fiRv)-s^2)+B *s*R*Rv*cos(fiR- 
  fiRv)+(C/s)*R^2*Rv^2*cos(2*fiR-2*fiRv))^2;  
    E3=(A*s*(R^2*sin(2*fiR)-Rv^2*sin(2*fiRv))+B*s*R *Rv*sin(fiR- 
       fiRv)+(C/s)*R^2*Rv^2*sin(2*fiR-2*fiRv))^2;  
    E4=D^2*R^2*Rv^2*(R^2+Rv^2+2*R*Rv*cos(fiR+fiRv)) ;  
    E=E1*sqrt(E2+E3+E4);  
    Ev=[Ev;E];  
    xv=[xv;f];  
    f=f+x_accuracy;  
end  
  
Ev(1)=[];  
xv(1)=[];  
plot(xv,Ev/1000);  
xlabel( 'Távolság [m]' );  
ylabel( 'Villamos térer ősség [kV/m]' );  
title( 'Villamos térer ősség a távolság függvényében' );  
grid on 
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M2 Villamos erőtér meghatározása 400 kV-os távvezeték 

fázisvezetőjének környezetében végeselem-módszerrel 

M2.1. A szimuláció bemeneti paraméterei 

A szimuláció bemeneti paramétereit a 10. táblázat foglalja össze. 

10. táblázat. 400 kV-os távvezeték fázisvezetőjének környezetében kialakuló villamos erőtér 

meghatározására irányuló végeselem-szimuláció bemeneti paraméterei 

Paraméter Érték Mértékegység 

Névleges feszültség 400 [kV] 

Fázisvezető sodrony átmérője 3,1 [cm] 

Kötegek száma fázisonként 1 / 2 [db] 

Alkalmazott szigetelő hossza 3250 [mm] 

 

M2.2. Anyagjellemzők 

A szimuláció során a magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózaton széles körűen alkalmazott 

„ACSR 500/65” típusú fázisvezető sodronyt modelleztem (66. ábra). Bár az ACSR (acélalumínium, 

aluminium-conductor steel-reinforced) típusú vezetők a jó villamos vezetőképességet biztosító 

alumínium elemi szálak mellett kedvező mechanikai paramétereket biztosító acél szálakat is 

tartalmaznak, villamos szempontból azok egésze jó közelítéssel az alumínium anyagjellemzőivel 

modellezhető (a skin-hatás következtében az áramsűrűség a vezető külsejében, az alumínium 

elemi szálakban nagyobb, mint az acélmagban). 
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66. ábra. ACSR sodrony felépítése: a fekete színnel jelölt központi acél szálakat  

alumínium gyűrű veszi körül, forrás: [172] 

Az 500/65 típusú sodrony geometriai átmérője 31 mm [173], a végeselem-szimuláció során annak 

vezetőképességét 37,74 MS/m-nek, relatív permittivitását pedig 1-nek választottam (COMSOL 

MultiPhysics: Aluminum). 

Az elrendezést körülvevő levegő relatív permittivitását 1 értékkel vettem figyelembe. Bár a talaj 

paramétereinek mérési módszereivel számos tanulmány foglalkozik (a termőképességgel 

összefüggő vezetőképesség-vizsgálatnak például kiemelt szerepe van a mezőgazdasági munkák 

során [174]), a villamos erőtér eloszlásának modellezése szempontjából jó közelítést ad, ha azt 

homogén vezetőként vesszük figyelembe; a földfelszínt ezek alapján a fázisvezető sodronyok 

villamos paramétereivel jellemeztem. 

M2.3. Peremfeltételek 

A villamos erőtér-eloszlás meghatározása során a modell külső határfelületén az áramsűrűség 

normális irányú komponensét 0-nak választottam. A fázisvezető sodronyok potenciálját a 

szimuláció során a 400 kV névleges feszültségszintű hálózat fázisfeszültségének megfelelően 

231,21 kV-nak, azok fázisszögét pedig 120°, 0°, illetve 240°-nak feltételeztem. A talajt modellező 

alsó síklapot a vizsgálatok során földeltnek tekintettem. 
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A befoglaló hasáb geometriai méreteit úgy választottam meg, hogy annak oldalai „x” irányban az 

elrendezés vízszintes dimenzióihoz képest mindkét irányban, „y” irányban az oszlopkép 

függőleges irányú kiterjedése felett, „z” irányban pedig a vizsgált síkhoz képest megfelelően távol 

legyenek ahhoz, hogy a számított villamos erőteret számottevően befolyásolják19. Az elrendezést 

a 67. ábra mutatja be. 

 

67. ábra. A vizsgált geometria 3 dimenziós modellje és a számítások elvégzéséhez generált háló  

(a méretek méterben értendők) 

M2.4. Oszlopszerkezet hatása 

Bár a nagyfeszültségű távvezeték-oszlopok vasszerkezete rácsos geometriájú, ipari frekvenciás 

erőterek vizsgálata során azok vezető síkkal történő helyettesítése az erőtér-eloszlás vizsgálata 

során jó közelítést ad (ld. 2.1. fejezet). A modellezett oszlopkép meghatározó méreteit a  

11. táblázat foglalja össze, annak CAD-modelljét pedig a 68. ábra szemlélteti. 

  

                                                      
19 „x” és „y” irányban a teljes vizsgált szélességnél, illetve magasságnál egy nagyságrenddel nagyobbra választott 
geometriai méretek, „z” irányban pedig az „x” komponenssel megegyező távolság (az alkalmazott nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően) [176] 
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11. táblázat. A modellezett elrendezés villamos erőtér-eloszlás szempontjából meghatározó paraméterei 

Paraméter Érték Mértékegység 

Teljes magasság 32,0 [m] 

Kereszttartó magassága 28,0 [m] 

Fázisvezető sodronyok 

magassága 
24,3 [m] 

Kereszttartó szélessége 21,0 [m] 

Fázisvezető sodronyok 

egymástól mért távolsága  
11,0 [m] 

Mélység 0,8 [m] 

 

 

 

68. ábra. A vizsgált oszlopkép 3 dimenziós modellje a fázisvezető sodronyokkal 

 

  



Göcsei Gábor M8 Doktori értekezés 

Az oszlopszerkezetet acélként modellezve annak vezetőképességét 4,03 MS/m-nek, relatív 

permittivitását pedig 1-nek választottam (COMSOL MultiPhysics: Structural steel). A szimuláció 

további paraméterei az M2. fejezetben korábban bemutatottakhoz képest változatlanok 

maradtak. 

A kiegészített modellben fázisonként kettős kötegelrendezést alkalmaztam. Az elrendezés 

oszloppal kiegészített 3 dimenziós modelljét – és az arra illesztett hálót – a 69. ábra mutatja be. 

 

 

      

 

69. ábra. A vizsgált geometria 3 dimenziós modellje és a számítások elvégzéséhez generált háló  

(a méretek méterben értendők) 
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M3 IEC 62233:2005 D4.1. pontja szerinti emberi test-modell 

Az emberi test IEC 62233:2005 D4. jelű mellékletének D4.1. pontja [95] szerinti 3 dimenziós 

modelljének átfogó képét és az az annak alapjául szolgáló 2 dimenziós modellt a 70. ábra mutatja 

be. Utóbbi a függőleges tengelyre forgásszimmetrikus; a 3 dimenziós ábrázolás a tengely körüli 

360°-os forgatással készült. 

 

 

 

 

 

70. ábra. Az emberi test IEC 62233:2005 szabvány szerinti modelljének háromdimenziós képe (balra) és 

annak forgásszimmetrikus 2 dimenziós rajza (méretek mm-ben)  
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M4 Mérőelektród-potenciál és villamos erőtér meghatározása 

szimulációs eszközökkel a „Faraday-lyuk” sugarának függvényében 

 

M4.1. A szimuláció bemeneti paraméterei 

A szimuláció bemeneti paramétereit a 12. táblázat foglalja össze. 

12. táblázat. Mérőelektród-potenciál és villamos erőtér meghatározására irányuló 

végeselem-szimuláció bemeneti paraméterei 

Paraméter Érték Mértékegység 

Alkalmazott feszültség 120 [kV] 

Elektródok távolsága 1,7 [m] 

M4.2. Anyagjellemzők 

A kialakított mérési elrendezés fő célja, hogy a gyakorlati korlátokat figyelembe véve a lehető 

leghomogénebb villamos téreloszlást hozza létre a fegyverzetek között. 

A Rogowski-elektródelrendezés egy speciális matematikai eljárás (Schwarz-Christoffel 

transzformáció) alapján meghatározott lekerekítési sugarú részből és egy síklapból áll; ilyen 

esetben az elektródok között kialakuló villamos tér jó közelítéssel homogénnek tekinthető [175]. 

A Rogowski-elektród fegyverzetét20, a vizsgált Faraday-kalitkát, valamint a potenciálmérésre 

használt elektródot jó vezetőképességű alumíniummal modelleztem (COMSOL MultiPhysics: 

Aluminum; vezetőképesség: 37,74 MS/m, relatív permittivitás: 1). Az elrendezést körülvevő 

levegő relatív permittivitását 1-nek választottam. 

                                                      
20 a Rogowski-elektród fegyverzetének tömör alumíniumként történő modellezése a vizsgált térrész villamos erőtér-
viszonyait nem befolyásolja jelentős mértékben 



Göcsei Gábor M11 Doktori értekezés 

A Rogowski-elektród nagyfeszültségű fegyverzetének háromdimenziós modelljét a 71. ábra, 

annak forgásszimmetrikus síkmetszetét pedig a 72. ábra mutatja be. A földelt elektródot „x” 

irányban 155 cm, „y” irányban pedig 85 cm kiterjedésű, vezetőképes felülettel modelleztem. 

 

71. ábra. A modellezett Rogowski-elektród nagyfeszültségű fegyverzetének háromdimenziós ábrázolása 

 

 

72. ábra. A modellezett Rogowski-elektród forgásszimmetrikus 2 dimenziós rajza (méretek cm-ben) 
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A vizsgált Faraday-kalitka fizikai paramétereit a 13. táblázat szerint választottam meg. 

13. táblázat. A vizsgált Faraday-kalitka jellemző geometriai méretei 

Paraméter Méret [cm] 

„x” irányú kiterjedés 31 

„y” irányú kiterjedés 17 

„z” irányú kiterjedés 9,1 

Oldalvastagság 0,1 

„Faraday-lyuk” sugara 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

 

A potenciál mérésére szolgáló mérőelektród jellemző geometriai méreteit a 14. táblázat foglalja 

össze. A mérőelektródot tartalmazó Faraday-kalitka átfogó 3 dimenziós modelljét a 73. ábra 

mutatja be. 

14. táblázat. A mérőelektród jellemző geometriai méretei 

Paraméter Méret [cm] 

„x” irányú kiterjedés 16,5 

„y” irányú kiterjedés 14,5 

„z” irányú kiterjedés 0,2 

„z” irányú távolság a mérőelektród felett 2,8 

„z” irányú távolság a mérőelektród alatt 4,4 
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73. ábra. A vizsgált Faraday-kalitka áttekintő modellje a benne elhelyezett mérőelektróddal 

M4.3. Peremfeltételek 

A 74. ábra szerinti befoglaló hasáb – Rogowski-elektród földelt fegyverzetét modellező – alsó 

lapjának potenciálját 0 V-nak, míg a hasáb felső lapján elhelyezett nagyfeszültségű fegyverzet 

potenciáját 120 kV-nak rögzítettem; a többi lapon a normális irányú áramsűrűség értéke zérus. 

 

 

74. ábra. A vizsgált elrendezés 3 dimenziós modellje (méretek cm-ben) 
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A vizsgált mérőelektród potenciálját minden vizsgált „Faraday-lyuk” átmérő esetén az elektród 

teljes térfogatára történő átlagolásával (COMSOL MultiPhysics: Volume Average) határoztam 

meg.  
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M5 Villamos térerősség szimulációs eszközökkel történő vizsgálata a 

vezetőképes öltözeten belül a feszültségszint és a „Faraday-lyukak” 

méretének függvényében 

M5.1. A szimuláció bemeneti paraméterei 

A szimuláció bemeneti paramétereit a 15. táblázat foglalja össze. 

15. táblázat. Villamos erőtér „Faraday-lyukak” függvényében történő meghatározására 

irányuló végeselem-szimuláció bemeneti paraméterei  

Paraméter Érték Mértékegység 

Alkalmazott feszültség 75 / 110 / 132 / 220 / 380 / 

400 / 750 / 800 / 1200 
[kV] 

Fázisvezető sodrony átmérője21 20 [mm] 

Kötegek száma fázisonként 1 [db] 

M5.2. Anyagjellemzők 

A 20 mm-es átmérővel figyelembe vett áramvezető sodronyt az M2. fejezetben leírtak alapján az 

alumínium anyagi tulajdonságaival jellemeztem (COMSOL MultiPhysics: Aluminum; 

vezetőképesség: 37,74 MS/m, relatív permittivitás: 1). Mivel a vizsgált vezetőképes öltözet is jó 

vezetőnek tekinthető, azt a sodronyhoz hasonlóan szintén alumíniumként modelleztem. Mivel a 

villamos erőtér eloszlása szempontjából az emberi test felszíne a meghatározó, a vizsgálatok 

során éltem azzal az egyszerűsítéssel, mely szerint a test egészét a bőrfelszín jó vezetőképességét 

modellező anyagjellemzőkkel írtam le. A vizsgált térrészt kitöltő levegő relatív permittivitását 1-

nek választottam. 

                                                      
21 a feszültségszintet és terhelőáramot egyaránt figyelembe véve kiválasztott távvezetéki acélalumínium sodronyok 
keresztmetszete széles tartományon belül változhat [156]; a táblázatban feltüntetett érték a nagyfeszültségű 
hálózatokon történő gyakorlati alkalmazás sajátosságait is figyelembe véve került kiválasztásra, mint a vizsgált 
feszültségszinteken alkalmazható sodrony-keresztmetszeteket jól jellemző „átlagérték” 
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M5.3. Peremfeltételek  

A 3 dimenziós CAD modellt befoglaló test geometriai méretei annak megfelelően kerültek 

meghatározásra, hogy az elvárt pontosságú eredmény számítási kapacitás-igénye ne igényelje a 

villamos erőtér-eloszlást befolyásoló részletek elhanyagolását. 

A földfelszín, illetve a síkelektróddal modellezett oszlopszerkezet – a 75. ábra szerinti jobb oldali 

és felső határoló lap – földeltnek tekinthető, így annak potenciálját peremfeltételként 0-nak 

rögzítettem (az ábrán kék színnel kiemelve). A modell „x” irányú kiterjedése a vizsgált térrész „x” 

irányú kiterjedésének ötszöröse, így a többi oldallap hatása már elhanyagolhatónak tekinthető 

[176]. A sodrony potenciálja minden esetben a fázisfeszültség potenciáljának csúcsértékével 

egyezett meg, míg a vizsgált vezetőképes öltözet potenciálját annak megfelelően tekintettem 

lebegőnek, vagy a fázisvezető sodronyhoz rögzítettnek, hogy a vizsgált elrendezés a 

potenciálkapocs rögzítése előtti, vagy az azt követő állapotot modellezte. A sodrony és a 

vezetőképes öltözet közti távolságot szintén a munkaállás potenciáljának függvényében 

változtattam: azt az első esetben 50 cm, a második esetben pedig 10 cm értékkel vettem 

figyelembe. 

Egy távvezetéki oszlop környezetében történő fázisvezető-megközelítés villamos erőtér-

viszonyait vizsgáló modell esetén a földelt oszlopszerkezet hatása mellett a villamos teret szintén 

befolyásoló földfelszín hatásait is mérlegelni kell. A 75. ábra szerinti modell egy 400 kV-os 

feszültségszintre méretezett oszlop, valamint az ilyen feszültségszintű hálózatokon széles körűen 

alkalmazott kompozit szigetelők jellemző geometriai paramétereit veszi figyelembe; a 

feszültségszint csökkenésével és növelésével a távolságok aránya kis mértékben változhat ugyan, 

azonban ez a változás nem okoz számottevő eltérést az eredmények tekintetében. A vizsgált 

fejrész főbb geometriai paramétereit a 76. ábra foglalja össze. 

A villamos erőtér alakulásának szemléltetésére, valamint – adott geometria esetén – a 

feszültségszint védőruhán belüli villamos téreloszlásra gyakorolt hatásának vizsgálatára a modell 

fentiek alapján megfelelőnek tekinthető. 
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75. ábra. A teljes modell (fent) és az abban piros körrel jelzett arc előtti térrész (lent balra) a számításhoz 

generált hálóval (lent jobbra); a méretek centiméterben értendők 

 

76. ábra. A vizsgált fejrész főbb geometriai paraméterei (adatok centiméterben); a fejet modellező 

vezetőképes hasáb a védőruházatot modellező hasáb geometriai középpontjában helyezkedik el 
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M6 Villamos térerősség szimulációs eszközökkel történő vizsgálata a 

vizsgált elrendezés környezetének függvényében 

M6.1. A szimuláció bemeneti paraméterei 

A szimuláció bemeneti paramétereit a 16. táblázat foglalja össze. 

16. táblázat. A villamos erőtér vizsgált elrendezés környezetének függvényében történő 

meghatározására irányuló végeselem-szimuláció bemeneti paraméterei  

Paraméter Érték Mértékegység 

Alkalmazott feszültség 100 [kV] 

Nagyfeszültségű elektród 

átmérője 
12,5 [mm] 

M6.2. Anyagjellemzők 

A szimuláció során a nagyfeszültségű elektród és az emberi testet reprezentáló, IEC 62233 alapján 

modellezett vezetőképes bábu [95] anyagát az alumínium anyagi tulajdonságaival írtam le 

(COMSOL MultiPhysics: Aluminum, vezetőképesség: 37,74 MS/m, relatív permittivitás: 1),  

a vizsgált elrendezést körülvevő levegőt pedig 1 relatív permittivitás-értékkel vettem figyelembe. 

M6.3. Peremfeltételek 

A szimuláció célja a villamos erőtér-eloszlás mérési eredményekre gyakorolt hatásának elemzése 

a vizsgált elrendezést körülvevő vezetőképes elemek potenciáljának a változásával; a 

védőruházatban modellezett próbabábu körül kialakított befoglaló hasáb oldalain rögzített 

peremfeltételek ebben az esetben tehát kiemelt fontosságúak. 

A hozzávezetés pozíciója a vonatkozó szabványban nem rögzített; a vizsgálatok során 

nagyfeszültségű elektród mindkét esetben az elektróddal azonos potenciálon lévő vezetőképes 

öltözet felett került elhelyezésre annak vertikális középvonalában. A hozzávezetésből és a 
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vezetőképes öltözetből álló nagyfeszültségű elektród potenciálját mindkét esetben 120 kV-nak 

választottam. A villamos erőtér eloszlását az elrendezés „x” irányú középvonalában létrehozott 

„y”-„z” síkban elemeztem. 

A szimuláció során két esetet vizsgáltam: 

• a próbabábu környezetében a földelt referencia-elektródon kívül nincsenek földelt 

objektumok (77. ábra), 

• a próbabábu környezetében a referencia-elektródon kívül – annak (14) szerinti, 

szabványban rögzített távolságán kívül – földelt objektumok találhatók (78. ábra). 

 

 

77. ábra. A vizsgált geometria 3 dimenziós modellje és a számítások elvégzéséhez generált háló 

(„ideális” eset, az elrendezés környezetében a referencia földpotenciálon kívül 

nincs földelt szerkezet; adatok milliméterben) 
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78. ábra. A vizsgált geometria 3 dimenziós modellje és a számítások elvégzéséhez generált háló 

(az elrendezés környezetében a referencia földpotenciálnál távolabb földelt szerkezetek találhatók; 

adatok milliméterben) 

Az első esetben az elrendezés egyetlen földpotenciálú eleme a vizsgált védőruházat alatt  

170 cm-el elhelyezett, 800x800 cm nagyságú, 1 cm vastag22 alumínium lap volt. A második 

esetben a (14) szerint meghatározott 170 cm-es távolságon kívül két oldalról és felülről is egy-egy 

400 cm „z” irányú kiterjedéssel rendelkező fémlemez került elhelyezésre az elrendezés „x” irányú 

középvonalára szimmetrikusan. Ezen fémlapok anyagát a referencia földpotenciálként viselkedő 

alsó fémlaphoz hasonlóan alumíniumnak választottam, azok az elrendezés nagyfeszültségű 

elektródjától minden oldalon 185 cm távolságban kerültek elhelyezésre. Ez a távolság a (14) 

alapján definiált 170 cm-nél 15 cm-el nagyobb; ez a különbség már abba a nagyságrendbe esik, 

melyet a mérés összeállítása során nem tekinthetünk a távolság megítéléséből adódó hibának23. 

Feltételezhetjük tehát, hogy a szabvány előírásait szem előtt tartva ezek a vezetőképes 

objektumok már gyakorlatilag is a referencia elektródtávolságnál távolabbinak tekinthetők. 

                                                      
22 a földpotenciál rögzítése szempontjából a fémlemez vastagságának nincs jelentősége; a választott 1 cm-es érték a 
hálógeneráló algoritmus sajátosságait is figyelembe véve került meghatározásra 
23 a középfeszültségű FAM során gyakran alkalmazott érintéses munkamódszer esetén (határozatlan potenciálú 
munkaállásról) például levegőben 15 cm-es távolságot kell a beavatkozó szerelőnek tartania ahhoz, hogy az 
alkalmazott szigetelő tömlő, vagy lepel szigetelése teljes értékűnek minősüljön [9], [10], [11]; ezt a távolságot tehát 
joggal lehet már gyakorlati szempontból is „szabad szemmel megítélhetőnek” tekinteni 
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M7 Mágneses indukció meghatározása áramvezető sodrony 

környezetében végeselem-módszerrel 

M7.1. A szimuláció bemeneti paraméterei 

A szimuláció bemeneti paramétereit a 17. táblázat foglalja össze. 

17. táblázat. A mágneses indukció áramvezető sodrony környezetében történő meghatározására 

irányuló végeselem-szimuláció bemeneti paraméterei  

Paraméter Érték Mértékegység 

Áram 1732 [A] 

Fázisvezető sodrony átmérője 31 [mm] 

 

M7.2. Anyagjellemzők 

A modellezett sodrony típusa és annak geometriai paraméterei megegyeznek a villamos erőtérre 

vonatkozó végeselem-szimuláció esetében alkalmazott fázisvezető sodronyéval  

(ld. M2. fejezet), azzal a kiegészítéssel, hogy a mágneses indukció számításához szükséges relatív 

permittivitást 1 értékűnek választottam. Hasonló módon jártam el az elrendezést körülvevő 

levegő villamos paramétereinek tekintetében is. 

M7.3. Peremfeltételek 

A mágneses indukció meghatározása során a modell külső határfelületén a mágneses 

vektorpotenciál normális irányú komponensét 0-nak tekintettem. A sodronyban folyó áramot 

1732 A értékkel vettem figyelembe. 
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A befoglaló henger sugarának nagyságát úgy választottam meg, hogy annak palástja megfelelően 

távol legyen ahhoz, hogy a vizsgált mágneses erőteret számottevően befolyásolja24. Az 

áramvezető sodrony hosszát 1000 cm-nek választottam, a mágneses indukció alakulását az 

elrendezés „y” irányú kiterjedésének közepén, az „x”-„z” síkban elemeztem (79. ábra). 

 

 

79. ábra. A vizsgált geometria 3 dimenziós modellje és a számítások elvégzéséhez generált háló  

(adatok milliméterben)

                                                      
24 a befoglaló henger sugara a vizsgált fázisvezető sodrony sugarának legalább ötszöröse [176] 
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M8 A mágneses indukció mért értékei különböző típusú vezetőképes öltözeteken belül 

A mágneses indukció mért értékeit a távolság és az elrendezés függvényében a 18. táblázat foglalja össze. 

18. táblázat. Mágneses indukció mért értékei a távolság és az elrendezés függvényében [µT] 

Távolság 

[m] 

Fej Hát Törzs 

A B C R A B C R A B C R 

-2 88,44 88,44 91,08 89,32 78,76 79,64 76,12 84,04 105,16 102,52 99 102,52 

-1 246,84 245,53 256,52 248,6 238,74 246,38 234,14 255,67 359,60 347,3 338,26 356,15 

-0,5 530,2 520,52 542,08 531,08 486,22 505,30 481,17 529,46 759,36 717,50 728,64 720,13 

0,5 586,8 542,52 550,44 545,4 533,46 558,10 580,64 587,18 829,63 791,74 777,92 768,77 

1 272,52 267,36 283,32 275,4 264,86 269,14 257,38 281,98 392,45 380,46 372,84 394,08 

2 91,8 92,52 96,12 93,96 81 83,88 78,84 86,04 114,12 107,64 106,2 108,36 

 

Megjegyzések:  

• A „Távolság” oszlopban szereplő értékek a 21. ábra szerinti elrendezés áramvezető sodrony-vezetőképes öltözet távolságait 

jelölik. 

• A „Fej”, „Hát”, illetve „Törzs” azonosítókkal ellátott mérési pontok pontos helyét a 22. ábra mutatja be. 

• Az „A”, „B”, „C” azonosítók a vizsgált vezetőképes öltözetek típusára vonatkoznak; „R”-el a referencia (védőruházat nélküli) 

mérési eredményeket jelöltem.
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M9 Mágneses indukció szimulációs eszközökkel történő vizsgálata 

gyakorlati munkavégzés során 

M9.1. A szimuláció bemeneti paraméterei 

A szimuláció bemeneti paramétereit a 19. táblázat foglalja össze. 

19. táblázat. A mágneses indukció gyakorlati munkavégzés közben történő meghatározására 

irányuló végeselem-szimuláció bemeneti paraméterei  

Paraméter Érték Mértékegység 

Alkalmazott áram 2000 [A] 

Nagyáramú elektród átmérője 12,5 [mm] 

M9.2. Anyagjellemzők 

A mágneses indukció vizsgálatának céljára kialakított elrendezés emberi testet reprezentáló 

modellje az M3. fejezetben bemutatott, IEC 62233 szabvány szerinti forgásszimmetrikus 

objektum [95], melynek relatív permeabilitását 1-nek, vezetőképességét pedig 0,15 S/m-nek 

választottam. A nagyáramú elektród anyagát az alumínium anyagi tulajdonságaival írtam le 

(COMSOL MultiPhysics: Aluminum, vezetőképesség: 37,74 MS/m, relatív permittivitás: 1). 

A vizsgált elrendezést körülvevő levegőt 1 relatív permittivitás-értékkel vettem figyelembe. 

M9.3. Peremfeltételek 

A vizsgálat célja a beavatkozó szerelő modelljének közvetlen környezetében elhelyezett 

áramvezető sodrony mágneses tere által az emberi testben kialakuló áramsűrűség vizsgálata. A 

fej és a sodrony közti távolságot 10 cm-ben határoztam meg. Az áramsűrűség meghatározása 

során a modell külső határfelületein a mágneses vektorpotenciál normális irányú komponensét 

0-nak rögzítettem. 
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Az általánosan elfogadott gyakorlat alapján a befoglaló objektum átmérője a vizsgált térrész 

átmérőjének legalább ötszöröse kell, hogy legyen [176], ez alapján az elrendezést körülvevő 

henger átmérőjét és magasságát egyaránt 5000 mm-nek választottam (80. ábra). A vizsgált 

szakasz pontos modellen belüli pozícióját a 81. ábra mutatja be. 

 

      

 

80. ábra. A vizsgált geometria 3 dimenziós modellje és a számítások elvégzéséhez generált háló  

(adatok milliméterben) 

 

81. ábra. Áramsűrűség vizsgálata  

(a vizsgált szakasz magassága: 20 mm, sodronytól mért távolság: 205 mm)  
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M10 Mágneses indukció meghatározása a laboratóriumi mérés során 

összeállított elrendezés környezetében végeselem-módszerrel 

M10.1. A szimuláció bemeneti paraméterei 

A szimuláció bemeneti paramétereit a 20. táblázat foglalja össze. 

20. táblázat. A mágneses indukció laboratóriumi mérés során történő 

meghatározására irányuló végeselem-szimuláció bemeneti paraméterei  

Paraméter Érték Mértékegység 

Főágban folyó áram 200 [A] 

Külső söntágban folyó áram25 75,2 [A] 

Belső söntágban folyó áram24 46,1 [A] 

Áramvezető sodronyok átmérője 11 [mm] 

Áramvezető sín magassága 50 [mm] 

Áramvezető sín szélessége 5 [mm] 

 

M10.2. Anyagjellemzők 

A vizsgált elrendezés körüli atmoszférikus nyomású levegő relatív permeabilitását 1, 

vezetőképességét pedig 0 S/m értékkel vettem figyelembe. A nagyáramú réz sín anyagjellemzőit 

a COMSOL MultiPhysics beépített „Copper” modelljének segítségével képeztem le (relatív 

permeabilitás: 1, vezetőképesség: 60∙106 S/m), míg az áramvezető sodronyok 95 mm2 

keresztmetszetű vezetőit tisztán alumíniumnak (COMSOL MultiPhysics: Aluminum, relatív 

permeabilitás: 1, vezetőképesség: 37,74∙106 S/m) feltételeztem. 

                                                      
25 laboratóriumi mérés eredménye 
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M10.3. Peremfeltételek 

A szimuláció futtatása során a külső határfelület mágneses vektorpotenciáljának normális irányú 

komponensét 0-nak rögzítettem. A 82. ábra szerinti sodronyok áramának effektív értékét 

laboratóriumi mérésekkel állapítottam meg: a főág rögzített árama (200 A) mellett a külső (alsó), 

illetve a belső (felső) söntágban – a főként átmeneti ellenállások által meghatározott – áramok 

rendre 75,2, illetve 46,1 ampernek adódtak. A befoglaló hasáb geometriai paramétereit úgy 

határoztam meg, hogy mind „x”, mind „y”, mind pedig „z” irányban elegendő távolság álljon 

rendelkezésre ahhoz, hogy a befoglaló térfogatelem oldalai ne befolyásolják számottevően a 

mágneses erőtér eloszlását26.  

 

82. ábra. A nagyáramú próbapálya modelljének sínrendszere a vizsgálatok  

során alkalmazott 95 mm2 keresztmetszetű alumínium sodronyokkal; kék színnel jelölt áramút: külső 

(alsó) söntág, piros színnel jelölt áramút: belső (felső) söntág; az adatok centiméterben értendők 

                                                      
26 a befoglaló hasáb minden oldala a vizsgált térrész adott irányú kiterjedésének legalább ötszöröse [176] 
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M11 Mágneses erőtér számított és mért értékeinek összehasonlítása 

A mágneses erőtér számított és mért értékeit egy, kettő, illetve három vezető esetén a 21. 

táblázat-23. táblázat foglalja össze. 

21. táblázat. Mágneses indukció mért és számított értékeinek összehasonlítása egy vezető esetén 

Távolság 

[cm] 

Mágneses indukció [µT] 

200 A 150 A 100 A 50 A 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

-7,67 307,64 305,20 230,73 225,20 153,82 150,00 76,91 74,80 

-4,72 415,03 390,80 311,27 290,00 207,52 193,20 103,76 96,40 

-1,43 602,39 638,40 451,79 487,62 301,19 306,00 150,60 154,00 

4,81 889,51 940,80 667,13 686,00 444,75 478,38 222,38 227,60 

14,00 411,93 399,96 308,95 294,29 205,97 188,76 102,98 95,48 

 

22. táblázat. Mágneses indukció mért és számított értékeinek összehasonlítása két vezető esetén 

Távolság 

[cm] 

Mágneses indukció [µT] 

200 A 150 A 100 A 50 A 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

0,00 203,27 203,60 148,51 150,00 98,75 100,40 47,86 51,60 

5,01 111,62 115,04 81,64 83,44 54,30 56,27 26,41 27,44 

10,39 120,23 122,90 91,29 90,07 60,93 59,40 30,97 30,02 

15,97 273,64 275,12 208,41 212,10 139,15 137,14 70,83 66,71 

22,00 456,11 447,58 344,42 340,20 229,77 228,90 115,81 110,00 
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23. táblázat. Mágneses indukció mért és számított értékeinek összehasonlítása három vezető esetén 

Távolság 

[cm] 

Mágneses indukció [µT] 

200 A 150 A 100 A 50 A 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

Számított 

érték 

Mért 

érték 

1,36 163,97 163,60 119,93 120,40 80,00 78,00 49,57 46,00 

8,13 102,91 102,80 75,16 76,40 50,11 50,00 32,35 29,48 

12,58 105,43 117,00 79,41 87,60 53,00 57,20 27,85 29,16 

17,51 210,17 219,60 159,98 163,60 106,81 106,80 47,23 51,12 

21,50 311,10 312,40 235,97 233,20 157,51 154,00 70,93 74,86 

 


